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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1) Datos do centro. 

Denominacón: CPR Plurilingüe Nosa Sra. do Pilar de Foz 

Enderezo: Rúa Colexio do Pilar, 27 

Teléfonos: 982140196 

982140351 

Dirección emial: colexiodopilar@colexiodopilarfoz.es 

2) Equipo COVID. 

 Juan José Vivero Basanta    650421835 

Titular da dirección. Coordinador Equipo COVID-19, responsable de nomear os restantes 

membros do Equipo e da interlocución coa administración 

 Fco. Javier López Fustes     637406708 

Xefe de Estudos. Coordinador Secundaria. Coordinará co profesorado Secundaria, cos titores/as 

Secundaria e co Coordinador equipo COVID todos os aspectos relacionados con este plan de 

adaptación.  

 Alba Rodríguez Peláez        667014051 

Titora 3º EP. Coordinará co profesorado de EP e EI, cos titores/as destas etapas e co Coordinador 

equipo COVID todos os aspectos relacionados con este plan de adaptación.  

3) Centro de Saúde de referencia. 

       Centro de Saúde de Foz 

Dirección: Rúa Pintor Laxeiro, 27780 Foz, Lugo 

Teléfono: 982 13 23 79. (Maite Roldan Darriba) 

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

Habilitamos como espazo de illamento COVID a antiga aula de informática, trátase dun local independente 

na planta superior. Este espazo posúe aproximadamente 50 m² e con saída directamente ao exterior sen 

interferir na actividade cotiá do centro. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións 

hidroalcólicas papeleira de pedal e panos desbotables.  

 

 

https://www.google.com/search?q=centro+de+saude+de+foz+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKxINjPNMTXQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSomp-aVFOUrpKQqFCeWAkkgSsuvUkjJLEpNTs48vDkPACI6YcNTAAAA&ludocid=4426920873162138388&sa=X&ved=2ahUKEwiJ64bslfLqAhWLsRQKHUQUDj8Q6BMwEHoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=centro+de+saude+de+foz+tel%C3%A9fono&ludocid=4426920873162138388&sa=X&ved=2ahUKEwiJ64bslfLqAhWLsRQKHUQUDj8Q6BMwEnoECBUQDQ
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5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO Nº ALUMNOS/AS 

4º INFANTIL 18 

5º INFANTIL 24 

6º INFANTIL 24 

1º PRIMARIA 22 

2º PRIMARIA 20 

3º PRIMARIA 20 

4º PRIMARIA 15 

5º PRIMARIA 25 

6º PRIMARIA 20 

1º ESO 29 

2º ESO 27 

3º ESO 25 

4º ESO 28 

TOTAL 297 
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6) Cadro de persoal 

Profesorado 

Nº APELIDOS NOME 

1.  ALEJOS FERNÁNDEZ JOAQUÍN 

2.  BLANCO LAMPARTE BRUNO 

3.  CIFUENTES MONTERROSO MARTA 

4.  COUCEIRO SÁNCHEZ MICHEL 

5.  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CÉSAR 

6.  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ VANESA 

7.  FERNÁNDEZ PÉREZ Mª JOSÉ 

8.  FDEZ. REGO IRENE 

9.  GARCÍA PARGA JUANA 

10.  GARCÍA VILLARINO  MIRIAM 

11.  GLEZ –REDONDO SANTAMARINA VICTORIA 

12.  LÓPEZ FUSTES FRANCISCO J. 

13.  LÓPEZ LÓPEZ PILAR 

14.  MARTÍNEZ CAZÁS BELÉN 

15.  OTERO BARCIA SONIA 

16.  PENABAD FLORES Mª JOSÉ 

17.  REIGOSA  OROL MILAGROS 

18.  REIGOSA VAL ÓSCAR 

19.  RODRÍGUEZ MÍGUEZ FÁTIMA 

20.  RODRÍGUEZ PELÁEZ ALBA 

21.  VÁZQUEZ PÉREZ TERESA 

22.  VIVERO BASANTA JUAN J. 

23.  YANES MARQUES REYES 
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PAS E OUTROS 

Nº APELIDOS NOME 

1.  WILSON CARLA 

2.  FERRERA GARCÍA PILAR 

3.  REIGOSA MANDIÁ Mª JOSEFA 

4.  RIVAS LEIRAS ANGELES 

5.  VARELA DÍAZ ESTHER 

6.  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROSARIO 

7.  LOPES MOREIRA VERA LUCÍA 

8.  CASTRO OTERO GIOVANNA 

9.  LOPEZ MASEDA LAURA 
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7) Grupos estables de convivencia.  

 

Nome do grupo Aula asignada Profesor/a 

titor/a 

Especialistas 

4º EI 
Aula Educación 

Infantil 3 anos 

María José 

Penabad Flores 

Victoria Glez. 
Redondo 

Santamarina 

5º EI 
Aula Educación 

Infantil 4 anos 

Fátima Rodríguez 

Míguez 

Victoria Glez. 
Redondo 

Santamarina 

6º EI 
Aula Educación 

Infantil 5 anos 

Milagros Reigosa 

Orol 

Victoria Glez. 
Redondo 

Santamarina 

1º EP Aula 1º EP 
Joaquín Alejos 

Fdez. 

Victoria Glez. 
Redondo 

Santamarina 
Juana García 

Parga 

2º EP Aula 2º EP Óscar Reigosa Val 

Victoria Glez. 
Redondo 

Santamarina 
Juana García 

Parga 

3º EP Aula 3º EP 
Alba Rodríguez 

Peláez 

Juana García 
Parga 

Joaquín Alejos 
Fdez. 

4º EP 

Aula 4º EP 
Juana García 

Parga 

Teresa Vázquez  
Pérez 

Bruno Blanco 
Lamparte 

5º EP Aula 5º EP 
Teresa Vázquez 

Pérez 

Juana García 
Parga 

Bruno Blanco 
Lamparte 

  Irene Fdez. Rego 

6º EP Aula 6º EP 
Bruno Blanco 

Lamparte 

Juana García 
Parga 

  Irene Fdez. Rego 
Reyes Yanes 

Marqués 
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8) Medidas específicas para os grupos de EI.  

 

 Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula traballarase 

mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que 

se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos 

contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 

Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que teña 

contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 

Quendas patio e comedor. 

RECREO DE POLA MAÑÁ: 

11:05/11:35- INFANTIL 

4º  INFANTIL- Sur (*) 

5º  INFANTIL - Centro (*) 

6º  INFANTIL - Norte (*) 

(*) Irán rotando de zona cada día... 

RECREO DE MEDIODÍA: INFANTIL 

4º  INFANTIL- Parque Infantil cuberto (*) 

5º  INFANTIL - Aula Psicomotricidade (*) 

6º  INFANTIL - Resto zona cuberta (*) 

(*) Irán rotando de zona cada día... 
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       COMEDOR: EDUCACIÓN INFANTIL 

Ao tratarse de grupos estables de convivencia e para evitar que se misturen o menos posible co 

resto do alumnado do centro adiantarase a saída de pola mañá ás 12:30. Neste horario xantarán no 

Comedor Escolar. Neste turno so estarán os nenos de Infantil divididos en tres zonas segundo os 

cursos 

Hora de xantar: 12:30 horas 

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

 sintomatoloxía  compatible 

 
     ALUMNADO: 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV- 2 nun alumno/a, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo (polo menos unha das relacionadas no anexo I), será 

comunicado inmediatamente por parte do profesor/a ao Cordinador Equipo COVID chamando ao 112 

(telefonía interna) e no seu defecto a calquera outro membro do Equipo COVID a través de Portería.  

O Equipo COVID contactará  coa súa familia ou persoa de referencia que  deberá presentarse no 

centro á maior brevidade. 

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

a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 

 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa (polo menos unha das relacionadas 

no anexo I), o alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co 

centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID ou con 

calquera membro do mesmo por vía telefónica a través do teléfono 982140196 ou por correo electrónico 

colexiodopilar@colexiodopilarfoz.es 

 

 

PROFESORADO E PERSONAL NON DOCENTE   

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas no 

anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán 

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

poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes 
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facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba 

PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

 

No caso de asistir ao centro e comezar a presentar sintomatoloxía compatible comunicarallo de forma 

urxente ao Coordinador Equipo COVID, ben chamando ao 112 ou por telefonía interna na clase na que se 

atope el ou calquera dos integrantes do Equipo COVID. 

 

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

Ante a ausencia do personal e do alumnado, e unha vez comunicada a ausencia ao Equipo Covid a 

través instrumentos sinalados no punto anterior, ben o Coordinador deste equipo ou calquera dos seus 

dous membros rexistrarán a mesma na formulario nomeado que se atopa na clase de REXISTROS da 

plataforma Classroom da nosa conta colexiodopilar@colexiodopilarfoz.es do noso centro. (ANEXO I-a) 

O Equipo COVID tamén utilizará no seu caso a aplicación "EDUCOVID" cando sexa necesario. 

 

11) Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 

Un membro do Equipo COVID poñerase en contacto co centro de saúde de atención primaria de referencia 

para informar e/ou resolver calquera dúbida ou incidencia no centro. 

 

Do mesmo xeito o Equipo COVID informará das incidencias/ausencias con sintomatoloxía compatible a 

través do canle informática específica para a comunicación dos posibles casos detectados e para o 

subministro de información que habilite a Consellería de Educación, EDUCOVID. Esta canle será utilizada 

polo noso centro para notificar os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas 

garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a 

autoridade sanitaria. 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12) Croques da situación dos pupitres nas aulas. 

Todas as aulas do centro superan os 50 m2. A media de m2 de todas as clases é arredor de 53. Polo tanto 

en todas as clases do noso centro cúmprense as distancias mínimas exixidas pola Consellería de 

Educación,  agás os grupos de 1º ESO, 2º ESO e 4º ESO que se trasladarán a outras tres salas de maiores 

dimensión. 

mailto:colexiodopilar@colexiodopilarfo.es
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Croques orientativo aula Secundaria. ANEXO II 

13) Espazos ou salas disponibles para asignar a grupos. 

Como indicamos no punto anterior tivemos que habilitar tres espazos para garantir a nova distancia de 

1,5 m.  

De todos os xeitos o noso centro conta ademais con varios espazos que se podrán empregar en caso de 

necesidade: 

 PLANTA BAIXA: 

Sala de usos múltiples: 129 m2. (HABILITADA COMO AULA DE 1º ESO) 

Aula de música: 62 m2. (HABILITADA COMO SEGUNDA AULA PARA MADRUGADORES) 
 

Aula de desdoblamento 2: 28 m2. 

Aula Taller: 148 m2. (HABILITADA COMO     SEGUNDO  COMEDOR) 
Antigo ximnasio: 328 m2. (HABILITADO COMO AULA DE 2º ESO) 

 

 PLANTA PRIMEIRA: 

Laboratorio: 53 m2. 

Aula polivalente: 100 m2 (HABILITADA COMO AULA DE 4º ESO) 

Informática: 90 m2. 

 

 PLANTA SEGUNDA: 

Biblioteca: 62 m2. 

Aula xadrez (antiga aula informática): 50 m2.  
(HABILITADA COMO ESPAZO ILLA MENTO COVID)

 

 

 

14) Medidas para o uso de espazos de PT e AL e departamento de orientación.  

O Departamento de Orientación no que se inclúe a Orientadora e a PT/AL empregarán como espazos os 

locais sitos na PLANTA BAIXA: antiga secretaría (19 m2.) antiga aula de desdoblamento 1 (25 m2.). Como os 

grupos son reducidos, isto permite gardar perfectamente a distancia de seguridade. 
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15) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

Preferentemente utilizarase o correo electrónico corporativo de cada mestre ou ben comunicación 

telefónica no horario asignado a cada titor/a ou mestre/a e que aparece reflectido na PXA. Tamén se 

empregará para a realización das titorías videoconferencias a través da aplicación GOOGLE MEET. Se é 

necesario que a titoría sexa presencial, farase previa cita co titor/a e cumprindo todas as medidas de 

seguridade. 

 

16) Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal 

do concello). 

Preferentemente utilizarase o correo electrónico corporativo do noso centro 

colexiodopilar@colexiodopialrfoz.es ou ben comunicación telefónica. Se é necesario unha entrevista 

presencial, farase previa cita coa persoa responsable do departamanto solicitado, cumprindo todas as 

medidas de seguridade. 

 

17) Uso da máscara no centro. 

 

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

distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. 

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

usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se 

cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de  

recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

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

situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou 
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ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da 

máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

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

formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os 

sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso. 

Na cartelería do centro existe unha específica que lembra a formación sobre uso de máscaras. 

 

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

 

O plan estará colgado na páxina web do centro: www.colexiodopilarfoz.es. Nas portas principais do 

noso colexio teremos un código de barras, de forma que o ser escaneado co teléfono as familias tamén 

poidan ter acceso inmediato a este documento. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

19) PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

 a) Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da 

intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 3 veces ao día. 

b) Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 

como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos 

de similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos aseos. 

c) Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies 

de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 3 veces ao día. 

 

Nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 

d) As medidas de limpeza estenderanse tamén a zonas privadas dos traballadores, tales como sala de 

http://www.colexiodopilarfoz.es/
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mestres, despachos, salas de titorías con familias, vestiarios, aseos, cociñas (onde se limpará todo o 

enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto coas 

mans dos estudantes). 

e) Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en 

cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con 

especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo 

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

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

a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante. 

f) Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso 

destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

h) Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 

xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

i) Vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de 

evitar calquera contacto accidental. 

j) Realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 5 minutos 

(10 minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao finalizar e 

entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

- Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 

abertas o maior tempo posible. 

 

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

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

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

 

l) En relación coa xestión dos residuos: 

 

- Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou 

para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras ou 

contedores protexidos con tapa. e 
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- Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 

 fracción resto.  

 

- No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se 

atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou 

outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a 

debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o 

alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña 

abandonado o centro educativo. 

 

20) Distribución horaria do persoal de limpeza  

Seis traballadoras encarganse das tarefas de limpeza das dependencias do Colexio. 

Unha fará a limpeza durante a xornada escolar, sobre todo dos baños a media mañá e a mediodía. 

Ao rematar as clases unha das traballadoras é a encargada da limpeza de todo o primeiro piso, 

incluíndo baños, aulas e corredores. 

Dúas farán toda a planta baixa. 

Outra traballadora, portería, despachos e comedor. 

Outra o Pavillón. 

Finalmente outra das traballadoras encárgase da limpeza do patio exterior incluíndo os baños de 

fóra. 

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

O centro dotará ao persoal de limpeza do material necesario, tanto de protección dos traballadores como 

de productos empregados para a limpeza e desinfección do centro.  

22) Cadro de control de limpeza dos aseos. 
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Empregaremos o rexistro: ANEXO III 

23) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula). 

Empregaremos o rexistro: ANEXO IV 

24) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

Seguiremos as normas mencionadas no protocolo da Xunta: 

a) Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro no lugar habilitado, procedéndose posteriormente ao lavado de 

mans. 

b) Todo o material recollido nas papeleiras será depositado no contenedor habilitado para tal 

efecto. 

c) Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex…) deben depositarse tamén no 

mesmo contedor. 

O contedor habilitado para tal efecto estará sito no local situado debaixo das escaleiras na planta baixa. 

Será un contedor de cor verde que todos os días será recollido polos servicios de limpeza municipal. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

25) Rexistro e inventario do material de protección do que dispón o centro. 

 

Empregarase un rexistro Excel. ANEXO V 

 

Cando proceda as persoas encargadas deste rexistro (Sor Sara/Sor Puri), actualizarano. 

 

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

 

Unha vez estudadas as necesidades do centro en canto a material poñeranse en coñecemento da 

Administración que será a encargadas da súa compra. 

 

27)  Procedemento da entrega de material e da súa reposición. 
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Calquera membro da comunidade educativa que precisa material solicitaralla a calquera das persoas 

nomeadas no punto 25. Que serán as encargadas da súa custodia e reposición. 

Ao final de cada mes estas dúas persoas responsables encargaranse de mercar o material necesario 

segundo as necesidades reflectidas no rexistro elaborado para tal fin.  

Procurarase sempre ter como mínimo a cantidade inicial de cada material. 

 

XESTIÓN DOS GROMOS 

 

28)  Determinación das medidas. 

 

Remitímonos ao Plan de Continxencia.  

 

29)  Persoas que realizarán a comunicación de incidencias á autoridade sanitaria e educativa. 

Calquera dos tres membros do Equipo COVID. Si esta comunicación é necesaria a persoa que realice a 

comunicación informará ao resto dos membros do equipo COVID. 

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 

incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a 

consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así 

como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación 

xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva 

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

incorporarase a mesma información. 

 

MEDIDAS QUE AFECTAN ÁS CONDICIÓNS LABORAIS 

30) Xestións das petición nos supostos de vulnerabilidade 

 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulnerables para 

COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo 

as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá 

avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as 
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medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de 

actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

31) Determinación das entradas e saídas.  

 

ACCESO AO CENTRO. 9:30/9:40 

Infantil 

Accederán ao centro polo Pavillón deixando a cada alumno na porta correspondente segundo o 

nivel. 

Máximo unha persoa por alumno. 

 

Resto alumnado 

Non está permitida a entrada ao recinto de ningún acompañante.  

Estarán habilitadas as dúas portas de entrada, tanto o portón como a porta peonil. 

O alumnado de 2º de ESO accederá directamente á sú clase pola porta do Ximnasio 

 ACCESO AS CLASES 

a) Alumnado Infantil 

Agruparanse por clases no interior do Pavillón,  tendo asinado cada grupo una zona delimitada. 

Accederán escalonadamente á súa clase por grupos una vez o resto do alumnado teña realizada a 

súa entrada. 

b) Resto do alumnado 

Para evitar aglomeracións o alumnado de EP e ESO, agás 2º ESO,  irán entrando á súa aula a medida 

que vaian chegando ao centro sempre de xeito ordeado e facilitando o fluxo do mesmo tal e como 

se recomenda no punto 11.3 do Protocolo de Adaptación enviado pola Xunta de Galicia. 
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SAÍDA DO CENTRO 

a) Os posibles acompañantes do alumnado de Educación Infantil (un por alumno/a) sairán pola 

rampa de acceso ao pavillón ao exterior tanto no momento da entrega do alumnado como na 

súa recollida. 

b) Alumnado transportado: sairán pola porta do antiguo ximnasio para os seus autobuses 

correspondentes. 

c) Resto do alumnado:  

c.1)   O alumnado que teña permiso para poder saír só do centro empregará o portón de saída 

excepto 2º de ESO que o fará directamente ao exterior pola porta do antigo ximnasio. 

c.2) As familias que veñan recoller ao alumnado deberán entrar pola porta peonil e agardar 

mantendo a distancia de seguridade na zona habilitada no patio, preto da saída, e unha vez 

recollidos os nenos/as deberán saír polo portón.  

A saída do alumnado farase de xeito escalonado para evitar aglomeracións comezando por EI, EP e ESO e 

sempre evitando agrupacións no patio. 

 

Planos cos lugares de entrada, saída, sentidos de circulacións... 

Habilitaremos uns planos do centro nos que aparecerán reflectidas as vías de acceso e o sentido de 

circulación do alumnado e personal do centro, así como as zonas de entrada e saída e de espera das 

familias que recollar ao alumnado.  

 

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

prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación. 

 

a) O centro disporá de cartelería informativa nas entradas corredores escaleiras e zonas de 

recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e 

medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene  

individual. 
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b) A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou 

impresa polo propios centros en tamaño A3 ou superior. 

 

c) Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, 

murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas. 

 

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

ENTRADA 

Segundo cheguen os autobuses, pararán fronte ao portón, deixando sempre libre a porta peonil e o 

alumnado accederá ao  recinto escolar polo propio portón tanto Primaria como ESO, agás 2º ESO.  

Unha vez no patio, o alumnado entrará de forma escolanada ás súas clases respectivas. 

O alumnado de EI e 2º ESO continuará no bus ata a cancela de acceso ao Pavillón e dirixirase á súa zona de 

concentración.  

SAÍDA 

O alumnado de EI permanecerá na súa zona de concentración por grupos ata  o momento da saída dos 

autobuses. As súas titoras conduciranos ata  o autobús onde se farán  xa cargo os respectivos coidadores. 

O resto do alumnado transportado concentrarase na súa zona habilitada por grupos e sempre mantendo 

as distancias de seguridade e sairán pola porta do antigo ximnasio para os seus autobuses correspondentes 

no momento que se lles indique. 

34) Asignación do profesorado encargado da vixilancia. 

Previo ao inicio da actividade lectiva a dirección e xefatura de estudos do centro organizará un horario coas 

quendas e zonas de vixilancia que corresponda. No presente curso escolar temos que redobrar as 

vixilancias esixidas polo cumprimento do presente protocolo. 

Prestarase especial atención ao control de entradas, saídas, circulación e sentido do fluxo no edificio, 

comedor, vixilancia de patios... 
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILAIS E ANPAS 

35) Previsións en relación co programa de madrugadores  

Debido ás circunstancias especiais nas que nos atopamos, no programa Madrugadores poderemos 

incrementar  o número de profesores que coidarán e atenderán ao alumnado que precise este servicio. 

Tamén incrementaremos os espazos dispoñibles. Solicitarase ás familias que vaian facer uso deste servicio 

que confirmen a princiupio de curso a asistencia do alumnado para a configuración dos grupos. O horario 

será de 08:00 horas a 09:00 horas non podendo facer uso deste servicio a partir das 09:00 horas. 

a) O alumnado de EI, 1º e 2º EP, permanecerán na aula de EI e 3 anos. Esta aula  ten 56 m2 o que 

nos permite a distribución do alumnado por grupos/cursos xa que estes grupos mencionados 

nunca exceden os  2/3 alumnos por grupo.  

b) Para o resto do alumnado (3º, 4º, 5º e 6º EP e etapa ESO) habilitarase a aula de Música que 

nos permite que o alumnado poida manter a distancia de seguridade, pois este grupo de clases 

non excede de 10 alumnos/as. 

 

36) Previsións para a realización de actividades extraescolares fora da xornada lectiva ou 

posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do servizo. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Tanto os deportes colectivos (baloncesto e fútbol sala) como individuais (tenis de mesa, bádminton, 

xadrez, atletismo, campo a través, psicomotricidade e predeporte) non serán ofertados durante este curso 

seguindo as consellos da Administración competente. 

 

 



   

 

 
 

“PLAN DE  ADAPTACIÓN Á 

SITUACIÓN COVID 19. 

CURSO 2020-2021” 
 

PADAP. COVID 19 
Revisión 0  
Página 15 de 58 

 

 

Plan de Adaptación á situación Covid- 19. Curso 2020- 2021.   
CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR- FOZ Páxina 15  

OUTRAS ACTIVIDADES 

Só se ofertará pa actividades da preparación dos exames de Cambridge respetando as medidas sanitarias 

de seguridade. 

Respecto ás actividades non organizadas directamente polo centro (karate, robótica, guitarra, e tenis)  

tampouco se levarán a cabo neste curso. 

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

XUNTANZA  ANPAs 

As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso a 

xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. No caso de que sexa necesaria unha reunión 

prsencial para tratar algún asunto transcendental terán habilitada a aula de desdobramento 1 sita na 

planta baiza indicándolles desde o centro que eviten xuntanzas dun número elevado de persoas. 

 

CONSELLOS ESCOLARES 

Celebraranse de xeito telemático. 

 

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

Preferentemente utilizarase o correo electrónico corporativo de cada mestre ou ben comunicación 

telefónica no horario asignado a cada titor/a ou mestre/a e que aparece reflectido na PXA. Tamén se 

empregará para a realización das titorías videoconferencias a través da aplicación GOOGLE MEETS. Se é 

necesario que a titoría sexa presencial, farase previa cita co titor/a e cumprindo todas as medidas de 

seguridade. 

Preferentemente utilizarase o correo electrónico corporativo do noso centro 

colexiodopilar@colexiodopialrfoz.es ou ben comunicación telefónica. Se é necesario unha entrevista 

presencial, farase previa cita coa persoa responsable do departamento solicitado, cumprindo todas as 

medidas de seguridade. 
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39) Normas para a realización de eventos. 

En canto aos eventos con grande cantidade de persoas que se viñan celebrando en cursos anteriores 

(Festa da familia, Festividade do Pilar, Velada de Nadal, Entroido, Entrega de orlas…) non se 

celebrarán neste curso académico.  

Aqueloutros eventos conmmenor número de asistentes, no caso de celebrarse, cumpriranse 

estritamente as medidas de prevención, distanzamento e aforos. 

 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

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

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado. Criterios de ser o caso de 

priorización do alumnado para o uso do transporte. 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómico ou 

estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. 

Os acompañantes no transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando resulte 

obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o 

traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 

ENTRADA 

Segundo cheguen os autobuses, pararán fronte ao portón, deixando sempre libre a porta peonil e o 

alumnado accederá  ao  recinto escolar polo propio portón. (Primaria e ESO, excepto 2º ESO) 

Unha vez no patio,  entrará de forma escolanada ás súas clases respectivas. 

O alumnado de EI e 2º ESO continuará no bus ata a cancela de acceso ao Pavillón e dirixirase á súa zona de 

concentración.  O alumnado de 2º ESO entrará á súa aula e os de Infantil irán ao Pavillón acompañados 

pola coidadora. 

SAÍDA 

O alumnado de EI permanecerá na súa zona de concentración por grupos ata  o momento da saída dos 

autobuses. As súas titoras  conduciranos ata  o autobús onde se farán  xa cargo os respectivos coidadores. 
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O resto do alumnado transportado concentrarase na súa zona habilitada por grupos e sempre mantendo 

as distancias de seguridade e sairán pola porta do antigo ximnasio para os seus autobuses correspondentes 

no momento que se lles indique. 

 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

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

polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Ao tratarse de grupos estables de convivencia e para evitar que se misturen o menos posible co resto do 

alumnado do centro adiantarase a saída de pola mañá ás 12:30. Neste horario xantarán no Comedor 

Escolar. Neste turno so estarán os nenos de Infantil divididos en tres zonas segundo os cursos 

Hora de xantar: 12:30 horas 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ao superar o número de comensais o aforo do Comedor Escolar habitual, habilitouse para uso como 

comedor escolar o local acontíguo a este. (Antiga Aula Taller con 148 m2) 

Deste xeito repartiranse entre os dous espazos o alumnado e así poderemos cumprir coa distancia de 

seguridade e o aforo indicado pola administración. 

1º/2º/3º PRIMARIA. Comedor habitual. 

4º/5º/6º Primaria. Comedor "habilitado". 

Hora de xantar: 13:15 horas 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Empregarán o comedor escolar 1º e 2º ESO. 3º e 4º ESO xantarán no "novo" comedor. 

Hora de xantar: 14:15 horas 

O alumnado sentarase no comedor agrupado por clases, de xeito que se mateña a continuidad co grupo 

de pertenza. 
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42) Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o mesmo 

durante as diferentes quendas. 

O persoal do comedor respectará as rateos que correspondan ao número de alumnos presentes en cada 

unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas. 

 

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

 

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

se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA AS AULAS  

 

44)  Aula ordinaria 

 

Cada alumno/a empregará o mesmo pupitre durante todo o curso, de maneira que si un alumno/a é 

cambiado de sitio, debe manter o pupitre e a silla desde o comezo do curso. 

 

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o alumnado 

gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos compañeiros. Non se 

poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. Recoméndase que no caso de ter 

que achegarse ao encerado cada alumno teña entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado 

branco ou que se desinfecte o común antes de cada uso. Cada alumno terá o seu material gardado en 

contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. 

Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible.  

 

No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns minutos á desinfección da 

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

desinfectante) 

 

Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social e permitir 

que lave as mans se non o fixo previamente.  
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Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar 

pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar. 

 

45) Previsións noutros espazos do centro: aulas especiais (tecnoloxía, música, laboratorios, 

ximnasios, pavillón, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo).  

Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de desdobre, talleres, 

laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse 

de aulas de uso máis compartido.  

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

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

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na 

concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. Onde a materia o permita 

substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír 

os contactos co material.  

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

minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que os alumnos estean encarados a unha 

distancia inferior a 1 metro.  

 

46) Determinacións específicas para a materia de educación física. 

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

uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección 

despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia e cando a distancia 

teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara. 

 

47) Cambio de aula o visita a aula especial ou espazos de uso educativo. 

Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o alumnado 

non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer 

no seu sitio durante os cambios de clase.  
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No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 

minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. A saída será 

ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo profesor á entrada da 

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

alumnado .  

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 

entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a espera, 

ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

48) Normas de uso da biblioteca. 

A biblioteca poderá ser usada por un número axeitado de usuarios  sempre que se cumpran as 

condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado.  

Para o acceso á biblioteca, sempre deberá facerse no horario previamente establecido,  entrarase 

gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado e si nalgunha ocasión (cousa 

improbable) que o aforo se completase a responsable de biblioteca non permitirá o acceso a máis 

usuarios/as. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.  

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

utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. Ao 

rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.  

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

permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas antes de volver aos andeis. 

Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido 

mentres dure a situación excepcional. 

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

49)  Uso  e distribución de aseos. 

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

deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos 

aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.  

O publico en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá usar 

un dos aseos do patio cuberto.  

No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao 

aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 
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Distribución  

Os aseos do centro atópanse divididos entre as seguintes zonas: patio, pavillón, 1ª planta e 2ª planta.  

No presente curso, 2020-2021 a distribución dos baños por curso será a seguinte:  

 

- Pavillón: á súa vez conta con dúas zonas diferenciadas que son a de vestiarios e a de baños.  

Na parte de vestiario estarán os baños para os alumnos de primaria que utilizan o pavillón durante os 

tempos de recreo (4º, 5º e 6º).  

4º e 6º de primaria nun dos vestiarios e 5º de primaria no outro.  

A zona de baños é a que está asignada a secundaria, no primeiro baño (o que correspondía a mulleres) é 

para 1º e 2º de ESO. O seguinte (o que era o baño de homes) corresponde a 3º e 4º de ESO.  

Cada curso ten o seu baño independente a pesar de compartir habitáculo.  

 

- 2ª planta: os baños estarán repartidos entre 4º, 5º, 6º de primaria, así como 3º e 4ª de ESO.  

O baño das nenas (recentemente reformado) será o que utilicen 6º de primaria 3º e 4º de ESO.  

O baño dos nenos, é o que utilizarán 4º e 5º de primaria.  

 

- 1ª planta: os baños serán utilizados por 5º e 6º de infantil, así como por 1º, 2º e 3º de primaria (nesa 

orde, de modo que o primeiro baño será para 5º de infantil, o seguinte para 6º e así sucesivamente).  

Os tres cursos de primaria utilizarán estes baños tanto nas horas de clase como de patio. 

1º de ESO, utilizará nesta planta o baño que estaba reservado a profesores.  

 

- Patio: o baño que está á beira do cuarto de limpeza é o baño de 2º de ESO, tanto nas horas de clase como 

de recreo.  

Os outros tres baños será utilizados por infantil, 4º, 5º e 6º de primaria e secundaria tendo en conta que 

despois de cada recreo efectuarase unha limpeza dos devanditos aseos.  

A primeira delas será despois o recreo de infantil (aproximadamente ás 11.30); e a segunda despois do 

recreo de primaria (aproximadamente ás 12.00). 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS RECREOS 

50) Espazos e horarios. 

O equipo directivo establece o aforo posible de cada un dos posibles espazos que sexan susceptibles de 

recreo, podendo incluír, de ser o caso ximnasios, pistas cubertas ou polideportivos. Limitanse espazos 

para que os grupos de alumnos poidan estar distanciados polo menos 1,5 metros, independizando 

espazos do mesmo aforo. Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio.  
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Dentro das medidas posibles a adoptar pola dirección do centro, atendendo a idades e peculiaridades 

do alumnado incluirase, de ser o caso, a redución da duración dos recreos ou a realización de recreos en 

aula Na medida do posible nos espazos dedicados a recreos marcáranse no chan sinalización que 

lembre as distancias de seguridade.  

Unha vez calculado o aforo e as dispoñibilidades de espazos así como as necesidades dos grupos do 

centro realizárase unha proposta de “horas de recreo” e “grupos en recreo” que permita organizar non 

só a distribución do alumnado senón tamén as entradas e saídas nas aulas para minimizar 

concentracións elevadas de alumnados en corredores e escaleiras.  

Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter excepcional poderán establecerse 

agrupacións de cursos e modificacións de horarios que permitan incrementar a seguridade nas relacións 

sociais e se teña en consideración o grupo estable de convivencia. 

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose preciso, a presenza de 

profesorado. Do mesmo xeito o equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns de xogo 

ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos. 

Proposta horarios recreos por cursos, horario e espazos. 

Utilizaremos como espazos os seguintes: Patio exterior, dividido en zonas segundo a climatoloxía, 

pavillón polideportivo, aula de psicomotricidade e antigo ximnasio.  

Patio exterior: 

Se non se pode estar ao aire libre por mor da climatoloxía: 

Sur (zona cuberta de xogos). Centro (zona intermedia: billas..) e Norte (zona cuberta de acceso ás 

clases). 

Cando a climatoloxía permita estar no exterior: 

Sur (zona cuberta de xogos e patio contiguo). Centro (zona intermedia: cuberta próxima ao baños e 

resto de patio ata en fronte a 2º Primaria) e Norte (zona pista baloncesto exterior). 
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RECREOS DE POLA MAÑÁ: 

10:30/11:00- 1º- 2º -3º PRIMARIA.  

1º  PRIMARIA- Sur (*) 

2º  PRIMARIA- Centro (*) 

3º PRIMARIA- Norte (*) 

(*) Irán rotando de zona cada día... 

11:05/11:35- INFANTIL 

4º  INFANTIL- Sur (*) 

5º  INFANTIL - Centro (*) 

6º  INFANTIL - Norte (*) 

(*) Irán rotando de zona cada día... 

11:40/12:10- 4º- 5º -6º PRIMARIA.  

4º  PRIMARIA- Sur (*) 

5º  PRIMARIA- Centro (*) 

6º PRIMARIA- Norte (*) 

(*) Irán rotando de zona cada día... 

 

 

12:15/12:35- ESO.  

1º  ESO- Norte (*) 

2º  ESO - Sur (*) 

3º  ESO - Centro 1 (*) 

4º  ESO - Centro 2 (*) 

 

RECREOS DE MEDIODÍA: 

INFANTIL 

4º  INFANTIL- Parque Infantil cuberto (*) 

5º  INFANTIL - Aula Psicomotricidade (*) 

6º  INFANTIL - Resto patio cuberto (*) 

(*) Irán rotando de zona cada día... 

 

 

1º- 2º -3º PRIMARIA  

1º  PRIMARIA- Sur, exepto parque infantil 

cuberto(*) 

2º  PRIMARIA- Centro (*) 

3º PRIMARIA- Norte (*) 

(*) Irán rotando de zona cada día... 

 

11:40/12:10- 4º- 5º -6º PRIMARIA.  

4º  PRIMARIA- Pavillón polideportivo. Zona 1 (*) 

5º  PRIMARIA- Pavillón polideportivo. Zona 2 (*) 

6º PRIMARIA- Pavillón polideportivo. Zona 3 (*) 

(*) O Pavillón estará dividido en tres zonas... 

 

 

ESO.  

1º  ESO- Norte (*) 

2º  ESO - Sur (*) 

3º  ESO - Centro 1 (*) 

4º  ESO - Centro 2 (*) 



   

 

 
 

“PLAN DE  ADAPTACIÓN Á 

SITUACIÓN COVID 19. 

CURSO 2020-2021” 
 

PADAP. COVID 19 
Revisión 0  
Página 31 de 58 

 

 

Plan de Adaptación á situación Covid- 19. Curso 2020- 2021.   
CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR- FOZ Páxina 31  

51) Asignación do profesorado de vixilancia. 

Na PXA estableceranse as gardas do profesorado con respecto aos recreos 

 

 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 

52) Medidas específicas para o alumnado de educación infantil.  

 

Iniciarase a xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a 

concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo 

lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode 

supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso nos dispensadores 

no deben de ser accesibles sen supervisión. 

 

Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. Nas mesas asignaranse mediante 

sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros. 

 

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

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

materiais non serán de moitas pezas e de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou 

obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

 

A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. No caso de ser posible no patio 

exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 

 

Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar distintas 

quendas. O tobogán non se  empregará, xa que provoca a xuntanza entre o alumnado.  

 

Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material 

(robótica, xogos...) despois de cada uso. 

 

O uso de máscara nestes grupos de idade cando formen grupos estables de convivencia non 

esixirá o uso obrigado de máscara nos recreos ou cambios de clase. 
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LABORATORIOS E TALLERES 

 

53) Medidas especificas para laboratorios e talleres 

 

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a 

seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos. 

 

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades. 

 

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

deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos 

de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais 

desbotables. 

 

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

supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o 

seu uso polo seguinte grupo. 

 

ALUMNADO DE NEE 

 

54) Normas específicas para o alumnado con NEE 

 

Durante este curso non temos matriculado ningún alumno NEE. No caso de telo seguiremos estas 

recomendacións:  

 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 

máscaras dentro e fora 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. 
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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 no respectar a 

distancia de seguridade. 

 

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. 

 

Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 

prevención de risco. 

 

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 

No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de 

facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

 

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. 

 

PROFESORADO 

 

55) Medidas específicas para o profesorado 

 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas 

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

inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 

cumprimento das normas. 

 

O profesorado deberá disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos 

desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en 

cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de 
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uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección 

será subministrado polo centro educativo. 

 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material 

de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e 

de seguridade ao alumnado. 

 

 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos 

locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

 

 

O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos que 

permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles de 

utilización e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor 

e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou maquinas expendedoras . 

 

 

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

presencial mediante vídeo chamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos 

proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de 

reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de 

máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 

ÓRGANOS COLEXIADOS 

 

 

56) Normas en materia de reunións de órganos colexiados. 

 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico 

do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, 

adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento interno 

recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar 

as modificacións e adaptacións oportunas. 
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Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que 

participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos 

considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o 

emitido por correo electrónico. 

 

Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as 

convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos, 

facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se 

poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

57) Educación en Saúde 

 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son 

comprendidas por toda a comunidade educativa. 

 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

 

 Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución 

de dúbidas que poidan xurdir.  

 

 Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa 

actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

 

 Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do 

alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa.  

 

 Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as 

dúas liñas marcadas: 
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a) Hábitos de alimentación saudable. 

 

b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 

 

 A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no 

centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros 

educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do 

Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por 

profesionais  sanitarios. 

 

58) Aulas virtuais e ensino a distancia 

 

Todo o Claustro do Centro utilizará plataformas virtuais para o traballo telemático. 

Todas as familias do centro e máis o alumnado a partir de 3º de Primaria disporán dunha dirección de 

correo electrónico co dominio do colexio: …@colexiodopilarfoz.es. 

Esta  será a canle de comunicación. 

Google Meet: videoconferencias para titorías, impartir docencia, etc., xa que parte das familias e  

alumnado  xa están familiarizados con esta ferramenta.  

Google Classroom: trátase dunha canle bidireccional na que o profesorado colgará as tarefas e poderán 

recibir un feedback directo por parte do alumnado.  Esta ferramenta é do agrado de familias e alumnado 

tal é como comentaron nas enquisas de final de curso. 

No caso de que haxa que avaliar non presencial, hai que ter claro que ferramentas se van utilizar para isto. 

Cada profesor indicará no seu momento o procedemento a seguir. 

 

Os docentes realizarán as actividades de formación necesarias para poñer en marcha os recursos 

telemáticos que se utilizarán durante este período.  

 

Ás familias proporcionaráselles a información pertinente para o uso das plataformas que imos utilizar, 

realizando titoriais ou outros recursos para asegurar que as familias poidan acceder e comprender o 

funcionamento das mesmas.  



   

 

 
 

“PLAN DE  ADAPTACIÓN Á 

SITUACIÓN COVID 19. 

CURSO 2020-2021” 
 

PADAP. COVID 19 
Revisión 0  
Página 37 de 58 

 

 

Plan de Adaptación á situación Covid- 19. Curso 2020- 2021.   
CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR- FOZ Páxina 37  

 

Corresponde á profesorado que designe a dirección do centro, colaborar coa posta en funcionamento e 

o mantemento da aula virtual.  

 

Durante o mes de setembro, antes da asistencia dos alumnos ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das 

aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumado e profesorado.  

Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de 

ensinar aos alumnos a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible. 

Porase a disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de primeira posta 

en funcionamento da aula virtual. 

 

Durante os primeiros días de clase, en setembro, os titores de cada un dos grupos, facilitarán ao 

alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que forman 

parte.  

 

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o 

funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino 

a distancia. Dedicará o tempo que precise para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso 

virtual. 

 

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesores e alumnos) terán que estar plenamente operativos e 

funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que os alumnos estean familiarizados coa 

contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual.  

 

No mes de setembro, os titores identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 

conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e 

o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas 

necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 

 

59) Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e programacións 

 

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a 

distancia. 
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Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a 

ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado  adoptará para asegurar o 

seguimento continuo do curso polo alumnado. 

 

Nas Instrucións de Inicio de Curso aprobadas por resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa determinaranse as medidas a adoptar no suposto no que o alumnado 

teña que recibir ensino a distancia. 

60) 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. 

61) Avaliación de medidas. 

Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en 

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

adxúntase a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que se 

anexa  ao Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. ANEXO XI. 
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ANEXO I: ENQUISA DE AUTOAVALAICIÓN COVID 
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ANEXO I-a : REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO 
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ANEXO II: CROQUES ORIENTATIVO 
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ANEXO III: CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

Data Nome do/a 

traballador/a 

Hora de limpeza Sinatura 

    

    

    

 

ANEXO IV: CHECKLIST PARA A VENTILACIÓN DAS AULAS. 

MOMENTO (hora) DURACIÓN FEITO/NON FEITO 

  5 minutos    10 minutos  Feito   Non feito 
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ANEXO V: REXISTRO DE INVENTARIO DE MATERIA PROTECCIÓN 
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ANEXO VI: PLAN DE CONTINXENCIA 
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“PLAN DE CONTINXENCIA. 

CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR- FOZ” 

 
O Plan de Continxencia do centro educativo CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR- FOZ 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 GROMO 
 

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 

incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos 

estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima 

vencellada ao centro educativo. 
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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.  

 

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 gromo. 

 

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do Grupo de Coordinación 

e Seguimento da Pandemia 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: 

 

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 estreito. 

 

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 PERIODO DE ACTIVIDADE  LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a través da aula virtual de 

cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de 
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xeito virtual a través dos contidos achegados polo propio profesor. Igualmente o profesora porá tarefas ao 

alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teñan dificultades de conexión o falla de 

equipamento para adoptar as medidas oportunas que minimicen as 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. 

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes 

medidas: 

 
Todo o Claustro do Centro utilizará plataformas virtuais para o traballo telemático. 

Todas as familias do centro e máis o alumnado a partir de 3º de Primaria disporán dunha dirección de 

correo electrónico co dominio do colexio: …@colexiodopilarfoz.es. 

Esta  será a canle de comunicación. 

Google Meet: videoconferencias para titorías, impartir docencia, etc., xa que parte das familias e  

alumnado  xa están familiarizados con esta ferramenta.  

Google Classroom: trátase dunha canle bidireccional na que o profesorado colgará as tarefas e poderán 

recibir un feedback directo por parte do alumnado.  Esta ferramenta é do agrado de familias e alumnado 

tal é como comentaron nas enquisas de final de curso. 

No caso de que haxa que avaliar non presencial, hai que ter claro que ferramentas se van utilizar para isto. 

Cada profesor indicará no seu momento o procedemento a seguir. 

 

Os docentes realizarán as actividades de formación necesarias para poñer en marcha os recursos 

telemáticos que se utilizarán durante este período.  
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Ás familias proporcionaráselles a información pertinente para o uso das plataformas que imos utilizar, 

realizando titoriais ou outros recursos para asegurar que as familias poidan acceder e comprender o 

funcionamento das mesmas.  

 

Para aqueles alumnos que precisen que o Centro lles proporcione algunha solución de tipo tecnolóxico, 

estudarase o poder facilitar ordenadores propios do Centro.   

Poñerémonos en contacto con distintos organismos para facilitar a conectividade a aqueles alumnos que o 

necesiten.  

 

MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 
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 dos alumnos 

incluídos 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 

Duración: unha 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 dos alumnos, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga unha 
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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 de alumnos 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 aos alumnos na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e de 

hixiene de mans. 

 Utilización do espazos e circulación dos alumnos polos corredores do centro. 

 Formar aos alumnos nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

 Informar aos alumnos das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2 

 
 
 
 
 

 Fase 3. Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos 

 Duración: unha semana 

A porcentaxe de alumnos na aula de forma simultánea será do 60 %. 

Nesta fase os alumnos continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis 

numeroso. 
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Obxectivos:  

 Establecemento de criterios claros de entrada e saída dos alumnos de forma progresiva. 

 Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Fase 4. Fase de reactivación. 

 Duración: unha semana 

 Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado, mantendo dentro da aula 1 metro de distancia 

física.  

 Nesta fase xa todos os alumnos coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. 

Obxectivos:  

 Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

 Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para os alumnos. 

 Recreo e a comida será realizada en varias quendas. 

 
 

O ÉXITO DAS MEDIDAS TOMADAS É RESPONSABILIDADE DE TODA A COMUNIDADE 
EDUCATIVA. 

 

 
 

MOITO ÁNIMO E  SENTIDIÑO!! 
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Medidas Organizativas 

ANEXO VIII: GUÍA D EIMPLANTACIÓN DE MEDIDAS  

Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en 

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

adxúntase a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que se 

anexa  ao Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 
 

 

 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da 
enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 
síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta 
síntomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 
aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 
establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da 
Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 
papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de 
dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 
dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público,  
como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a 
utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 
cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os 
sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 
1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 
Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada 
uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 
seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o 
lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan 
ao lugar de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas 
de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola 
Consellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e 
limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material  de  hixiene  persoal  (máscaras, 
luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez 
realizadas as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 
síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 
adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser 
en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que 
deben utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o 
acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo 
o marcado pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 


