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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO 

CURSO 2020-2021 

 

IDENTIFICACIÓN DO CENTRO 

Denominación: CPR HIJAS DE JESÚS  15004198 

Titularidade: Concertado (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta 

de Galicia). Da Fundación Educativa Jesuitinas. 

             Niveis educativos que imparte: Segundo ciclo Educación Infantil e Educación 

Primaria. (Adscrito al Colegio Maristas Cristo Rey, A Coruña para cursar a ESO) 

 

Dirección: Avd. Nueva York, 5 

Teléfono: 981285877  Fax: 981136263 

Páxina web: www.jesuitinascoruna.es / www.jesuitinas.es  

 

OBXECTIVO 

O obxectivo principal é protexer e previr o risco de infección por COVID-19 na medida do 

posible. Polo tanto, este protocolo ten como obxectivo crear ambientes escolares 

saudables e seguros a través do establecemento de medidas preventivas, colectivas e 

individuais, que deben ser adoptadas desde o comezo do curso escolar 2020/2021, tanto 

polo persoal docente como non ensinar como para os alumnos. ás súas familias, co 

obxectivo de protexer e previr o risco de infección por COVID-19 na medida do posible. 

Inclúe medidas para a detección precoz dos casos e a súa correcta xestión. Colaborando 

e coordinándose en todo momento coa administración na súa responsabilidade ante esta 

emerxencia sanitaria. 

 

 



 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-21 
                                                                                     JESUITINAS A CORUÑA 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

Terase en conta as seguintes medidas preventivas para evitar a aparición de novos 

gromos e eventualmente deter unha posible transmisión comunitaria é polo tanto 

adoptaranse medidas que permitan un labor de vixilancia e monitoraxe continuas, tanto 

para a detección precoz de novos casos e dos seus contactos, como para o 

seguimento deles. 

Para isto, adoptaranse as seguintes medidas: 

 

EQUIPO COVID: 

 

O noso centro educativo contará cun equipo de catro persoas, formado na COVID- 19 

que será referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias.  

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto 

enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que 

estes son compatibles cunha infección por SARS- CoV-2 mediante a realización da 

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

da chegada ao centro. 

O Equipo Covid está formado por: 

- Directora do centro: Emma Quiroga Blanco. 

- Coordinadora xeral da etapa de primaria: Isabel Guillén Espejo-Saavedra,  

- Coordinadora de educación infantil: Iria Pampín Fernández  

- Mestra en Educación Infantil e Primaria: Alejandra Núnez Atán. 

Teléfono de contacto: 981285877 (teléfono móvil do persoal listado oculto pola 
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distribución deste documento) 

Correo de contacto: equipo.covid@jesuitinascoruna.es 

Dende a Consellería de Educación habilitarase una canle informática específica para 

a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información. 

Dita canle será utilizada polo noso centro educativo 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. 

   Centro de Saúde de referencia: Matogrande, 981286665 

Profesional 1: Ricardo Héctor Sanz. 

Profesional 2: Carmen Amado Aller. 

APARACIÓN DE SINTOMATOLOXÍA 

-Ante a aparición de sintomatoloxía compatible no persoal non docente e profesorado, 

non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e 

a algunha das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en 

illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de 

ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 

horas, se así o consideran. 

-Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha un autoavaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se 

estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico- 

epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse antes da chegada ao 

centro. 

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

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 
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saúde de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria 

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

legais. 

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

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

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

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

facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo 

non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do 

test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro 

de saúde que teña asignado o centro educativo. 

-Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

ESPACIO COVID 

O espazo de illamento COVID está situado no planta baixa do edificio un. É una sala, 

moi preto da entrada principal do centro. Consta dos seguintes elementos de 

protección necesarios, ventilación adecuada, solución hidro alcohólico, papeleira de 

pedal e panos desbotables. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA: 
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Educación Infantil  Educación Primaria 

4ºEI A Iria 25  1º A Gabriel 21 

4ºEI B Alejandra 25  1º B Franciso 21 

4ºEI C Noemí 25  1º C Isabel 21 

4ºEI D Cristina 25  1ºD Yolanda 21 

Total 4ºEI 100   84 

5ºEI A Alicia 22  2º A Jorge 25 

5ºEI B Vanessa 22  2º B Sonia 25 

5ºEI C Nieves 22  2º C María 25 

5ºEI D Beatriz 21  2ºD Yolanda 25 

Total 5ºEI 87   100 

6ºEI A Sara 24  3º A Paula 25 

6ºEI B Mª Ángeles 25  3º B María F. 25 

6ºEI C Lucía 25  3º C Carlos 25 

6ºEI D Irene 24  3ºD Judith 25 

Total 6ºEI 98   100 

Total alumnos EI 285     

   4º A Alicia 25 

   4º B Mercedes 25 

   4º C Cibrán 25 
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   4ºD Fátima 25 

    100 

   5º A Marta 25 

   5º B Cristina 25 

   5º C Juan 25 

   5ºD Felipe 25 

    100 

   6º A Roberto 25 

   6º B Juan Carlos 25 

   6º C Verónica 25 

   6ºD Elena 25 

    101 

   Total alumnos EP 585 
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CADRO DE PERSOAL:  

(con enderezo e teléfono de contacto e cos teléfonos adxúntase listado oculto pola 

distribución deste documento). 

 

TITORES/TITORAS 

Educación Infantil 

4º A Iria Pampín Fernández  5º C Nieves Sánchez De LLano 

4º B Alejandra Núñez Atán 5º D Beatriz Sánchez Rey 

4º C Noemí Suárez Martínez 6º A Sara Castilla García 

4º D Cristina Bello Freire  6º B M.Angeles Amenedo Martínez                        

5º A Alicia Ruiz Amaro 6º C Lucía Vedia Baliñas 

5º B Vanessa García Torrado 6º D Irene Fernández Morala       

Educación Primaria 

1º PRIMARIA                                                                             2º PRIMARIA 

1º A Gabriel Bas Ayala   2º A Jorge Borrazás Lariño 

1º B Francisco Cagiao Cribeiro   2º B Sonia López Cazorla 

1º C Isabel Núñez Fernández 2º C María Veiga Pérez 

1º D Yolanda Penas Sánchez   2º D Beatriz Mouriño Teijido 

3º PRIMARIA                                                                              4º PRIMARIA 

3º A Paula Castelos Canide 4º A Alicia Alonso Pou 

3º B María Figueroa Naveira 4º B Mercedes Pedreira Gende 

3º C Carlos Rodríguez Vila 4º C Cibrán Carballás Pérez 

3º D Judith Fernández Arias 4º D Fátima Álvarez Rodríguez 

5º PRIMARIA                                                                                6º PRIMARIA 

5º A Marta Blanco de Azpiazu 6º A Elena González López 

5º B Cristina Penas Rey 6º B Juan Carlos Pérez Cuervo   

5º C Juan Rodríguez Vilariño  6º C Verónica Núñez Varela 

5º D Felipe Silva Vázquez 6º D Roberto Domínguez García  
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PROFESORES ESPECIALISTAS 

Begoña Losada Sánchez Isabel Patiño López 

Elisa Alcale García Isabel Guillén Espejo Saavedra 

Mª Fernanda Valiñas Torrado Sabela Bouzas Liñares 

Emma Quiroga Blanco Juana Otero Torres 

Lorena Roade Suárez Ana Charlín Suena 

Margarita Crespo Gómez Jose Manuel López Montero 

PERSOAL NON DOCENTE 

Marcos Basadre Lago Raquel Méndez Fernández 

Mónica Fernández Estévez Antonio Fernández Soto 

José Luis Muñiz González Ana Isabel Pérez Rodríguez 

Beatriz López Tenreiro  

Número de efectivos: 48 personal docente. 7 personal no docente. 

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

Serán grupos con asignación da aula, do alumnado, do profesorado que exerza a 

titoría e dos especialistas que impartan materias ao grupo. 

Só serán grupos estables de convivencia todas as aulas do colexio de infantil e ata 

sexto de primaria. 

Medidas específicas  

Estes grupos estables de aula, terán un máximo de 25 alumnos, que xunto ao 

titor/titora conformarán o Grupos de Convivencia Estable cuxos membros poden 

socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal de forma 

estrita. Estes grupos de convivencia evitarán a interacción con outros grupos do 

centro educativo, tendo espazos de recreo e xogo diferenciados e  limitando así o 

número de contactos, o que non faría necesario gardar a distancia interpersoal de 1 

metro en aula. 

 



 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-21 
                                                                                     JESUITINAS A CORUÑA 

 

ESPACIOS DE XOGO 

Non se excederá baixo ningún concpto máis de 12 grupos de convivencia estable 

nos patios e zonas de xogo, distribuíndo os espacios da seguinte maneira. 
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Educación infantil usará espazos diferenciados por quendas nos días que sexa posible. 

O espazos a usar serán: patio de xogos e tobogans (queda anulado o areneiro) e zona 

diante das aulas de 4ºC e 4ºD EI. 

Educación primaria. De 1º a 3º EP usarán todas as pistas centrais do colexio. 5º e 6º 

EP usarán o pabillón e as zonas pretas ao seu edificio. 

Os días de choiva, infantil, primeiro e segundo de primaria usará o espazo da aula para 

o momento do recreo. De 3º a 6º EP usarán as zonas cubertas para o recreo mantendo 

as distancias e co uso obligatorio de máscara. 

 

Os horarios de xogo e recreo son os seguintes: 
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Existirá unha canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos 

de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e 

para a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e 

ausencias. 

Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do 

número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da 

aplicación das medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o 

xustificante do facultativo para a súa acreditación. 
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Rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

 

Usarase as canles xa adoitadas no centro para o rexistro de ausencias. Para o 

alumnado usarase a plataforma de comunicación interna Educamos.  

O personal do centro seguirá co seu rexistro de xornada informatizado e co proceso 

de petición ausencia xustificandoa coa petición por escrito pertinente dirixida á 

dirección do centro e comunicada as coordinadoras xerais de etapa para súa xestión 

organizativa. 

 

 Comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 

 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible no persoal non docente e profesorado, 

non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e 

a algunha das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en 

illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de 

ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 

horas, se así o consideran. 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se 

estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico- 

epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse antes da chegada ao 

centro. 

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

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 
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saúde de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria 

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

legais. 

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

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

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

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

facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo 

non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do 

test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro 

de saúde que teña asignado o centro educativo. 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

ENTRADAS, SAÍDAS E  DESPRAZAMENTOS POLO CENTRO 

 

As entradas e saídas realizaranse de xeito escalonado como se indica a 

continuación: 
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Haberá un número de profesores de garda coa información e a formación necesarias 

para facer efectivas a entrada e saída ao colexio en condicións de seguridade, 

asegurando o cumprimento das regras; pode indicar o punto ou puntos que son máis 

propensos a pasar polos estudantes. hai que prestar máis atención para facer cumprir 

as regras. 

 

O profesor que corresponda á última hora lectiva antes da saída asegurará que os 

alumnos recollan o material; e os estudantes preparados para saír ordenadamente 1 

a 1 e respectando a distancia de seguridade no horario establecido pola dirección para 

evitar atrasos e que os alumnos saian ata que o camiño estea libre. 

 

O Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar 

máscaras, coas excepcións específicas do alumnado dos Grupos de Convivencia 

Estable de educación infantil. 

 

Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e 

todos orientados nun mesmo sentido, establecerase unha distancia física mínima de 1 

metro co uso de máscara.  

Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto 

do/a profesor/a. 

Todas as aulas do noso centro ten superficie útil de sobra para garantir a distancia 

social entre os alumnos/as e persoal docente. Así como os espazos usados polo 

departamento de orientación, PT e AL. 

 

As fiestras, portas, persianas, contras, dispositivos operativos de iluminación, 

proxectores e outras ferramentas pedagóxicas só serán utilizadas polo profesorado, 

coas medidas de seguridade e hixiene adecuadas. 
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TITORÍAS COAS FAMILIAS 

En xeral e no primeiro trimestre faranse pola vía telemática ou telefónica, para conter a 

situación o máis posible. De non ser posible, verase a maneira de tela presencial pero 

garantindo as medidas de hixiene determinadas. 

 

INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA. 

 

Informarase a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de 

prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben 

empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando: 

● Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

● Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e 

xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante 

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

debe utilizarse auga e xabón 

● Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu 

correcto cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días 

do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a realización 

unha vez sentados na aula. 

● Existen dispensadores de solución hidro alcohólica na entrada e en espazos 

común, así como en todas as aulas. 

● Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de 

solución alcohólica atendendo ás características de cada centro. 

 

Utlizaremos cartelería que lembrará as medidas a ter en conta e o mes de setembro 
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nas xornadas de adaptación será labor de toda a comunidade educativa educar en 

responsabilidade para seguir dito protocolo.  
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Os titores desenvolverán actividades de educación en hábitos de saude e hixiene e 

das rutinas novas que por todos serán cumpridas. 

Xereraranse dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia 

(xogos de mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, 

entrada no comedor, cada vez que van o baño) ademais de medidas de educación 

sanitaria. Se terán panos desbotables nos aseos e espazos comúns. 

Prestarase especial atención na educación sanitaria para a implantación de medidas 

de hixiene respiratoria: 

▪ Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que 

se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado. 

▪ Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de 

tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con 

posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os 

aseos. 

▪ Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, 

será necesaria a utilización de máscara de protección. Informarase do uso correcto da 

mesma e do xeito de poñela e sacala. 
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Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e 

desinfección establecidas nas medidas deste protocolo.  Con anterioridade  ao  inicio  

do  curso en  cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e 

desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado 

para o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros 

compañeiros. 

 

Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material 

de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, 

desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa. As 

ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 

profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 

Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos 

informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Cando 

exista na portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan 

formularios ou se entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material 

de escritura que deberá ser desinfectado polo usuario. Para estes efectos existirá ao 

carón un dispensador de xel hidro alcohólico. Nos supostos nos que exista un 

dispositivo informático a disposición do público xeral, cada usuario deberá desinfectalo 

antes do seu uso. 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

• Limpeza húmida nos puntos de contacto; 

• Limpeza do chan cunha solución desinfectante según a norma EN14476. 

En ambos os dous casos, utilizarase a lixivia en dilución 1:50, ou un dos dous 

desinfectantes que homologados na empresa Sagital Limpieza e que, a súa vez, están 

autorizados polo ministerio de Sanidade, CLORSAN o LACTIC. 

Como regla xeral, e en cumprimento da lexislación vixente, teráse en conta o 

especificado na Orde SND/399/2020 de 9 de mayo, seguendo as pautas contidas na 

referida orde para a limpeza de centros docentes: 

 

a) Utilizaránse desinfectantes como diluciones de lixivia (1:50) recién preparada ou 

calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se encontran no mercado e 

que se autorizan e rexistran polo Ministerio de Sanidade. 

b) Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección utilizados, 

haberá que desfacerse deles de xeito seguro, procediéndose posteriormente ao lavado 

de mans. 

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

traballadores, tales como aseos e sala do persoal. 

Asimesmo, nos postos de traballo compartidos, realizaráse a limpeza e desinfección do 

posto tras a finalización de cada uso, con especial atención ao mobiliario e outros 

elementos susceptibles de manipulación. 

c) Realizarase tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de xeito 

diaria e por espazo de 15 minutos. Ao comezo do día, durante os descansos e ao 

finalizar as clases, tamén sempre que sea posible entre clases. 

e) Aseos: procederase á limpeza e desinfección dos referidos aseos, tres veces no día.  

f) Papeleiras: serán limpadas de xeito frecuente, mínimo unha vez no día. 

 

Noso centro, os usuarios destas instalacions, e sobre todo en idades temperás, 

manipulan con maior frecuencia, chegando incluso a morder ou chupar, certos mobles, 
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utensilios, xoguetes ou superficies. Por outra parte, a práctica de certos deportes ou 

actividades extraescolares requiren de una hixienización constante de diferentes zonas. 

Por todo isto, identificanse e diferencianse diferentes zonas, para posteriormente, 

adaptar os procesos e tempos á necesidades requeridas. 

 

Principais zonas son: 

- Zonas comunes exteriores: patios, zona columpios, canchas deportivas. 

- Zonas comunes interiores: corredoiros, servizos, hall, escaleiras, ascensores, salón 

actos, ximnasio, biblioteca, sala de siesta, aula de madrugadores, etc. 

- Zonas de oficinas: administración, dirección, secretaría, sala segura de espera equipo 

COVID, sala profesores, almacenes, etc. 

- Zonas docentes:  aulas, salas de inglés, sala de música, sala de braqueación, etc. 

- Zonas deportivas: polideportivo, gradas, etc. 

 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

Nas entradas do centro disponse de produtos de hixiene que permiten, tanto ao 

persoal do centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, 

realizar unha adecuada hixiene das mans. 

En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, existe un dispensador de 

xel hidro alcohólico. 

Establécese distancias mínimas de seguridade, coa excepción do caso das aulas 

sinalado anteriormente, de polo menos 1.5 metros, tanto nos accesos como nos 

espazos de atención ao público, para evitar a acumulación de persoas nas zonas de 

acceso, espera e atención ao público. Nas mesas, mostradores e despachos de 

atención ao público, establecérase unha distancia mínima de 1.5 metros entre o 

usuario e o persoal, teñen elementos de protección colectiva no posto no que se realiza 

a atención ao público: mamparas. 
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XESTIÓN DOS GROMOS 

 

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. 

 

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

a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un 

protocolo de actuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de uso 

individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como 

á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a 

alumnado. 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 

 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de 

Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática sinalada no 

punto 2). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos 

que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central 

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

persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos 

estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante 

o período que sinale a xefatura de sanidade. 

 

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

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 
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diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a 

valoración polo médico de atención primaria. 

 

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. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

Son horarios xerales de saída do centro os seguintes: 
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-Os número de alumnos que comen na casa durante os meses de octubre a maio é 

escaso polo que non faría falta unha saída escalonada dos mesmos. 

-Os que se transladan en autobús, a súa entrada diferenciada é o acceso exclusivo  

ao hall. As coidadoras acompañarán aos alumnos de infantil ata a aula e 

aseguraranse que os alumnos de primaria chegan a súa aula. Ningún bus chegará 

mais tarde das 8:40 h. ao centro pola mañá. 

 

A entrada pola tarde a partir das 14:30 h.(os que comen na casa) accediendo pola 

porta principal do colexio. 

-Os alumnos que usen o servizo de autobús accederán aos mesmos, sendo a hora de 

saida da tarde desde servizo as 16:15  h. 
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar, así como aa 

Commisión da convivencia. 

Intentarase ter as reunións vía telemática ou nun espazo mantendo as medidas de 

distancia social 1,5 metros entre os membros, nas reunións onde esta distancia non 

se poda asegurar usarase a mascara. 

As xuntanzas do ANPA terán todas as medidas anteriores confirmadas, para o uso do 

mercadillo de uniformes seguirán facendo uso dos espazos exteriores preto da sala do 

ANPA. Para súas reunións tamén priorizará a vía telemática. 

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

As relación fluida de comunicación pola plataforma interna Educamos fortalecerá a 

estreita relación que sempre mantenemos na nosa escola coas familias. 

Para as reunións de titoría, priorizarase a vía telemática, para minorizar os transitos 

de adultos de fóra do centro. No caso de non ser posible, se tomarán as medidas de 

desinfección adoitadas e señaladas no centro, mantendo a distancia e o uso de 

máscara durante a reunión da titoría
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE ESCOLAR. 

Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo   

no espazo de espera no interior das instalaciones do centro adicadas para isto. 

O alumnado transportado seguirá as medidas que a empresa Travidi ten, acceden 

ao centro polo acceso exclusivo para os allumnos que usan este servizo. 

Farán uso do mesmo asento no bus no mesmo trayecto.  

Na web do noso centro, pódese acceder ao protocolo da empresa Travidi. 

 

 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

Queda limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado mantendo os 

grupos de convivencia estables. 

Establécense tres quendas para o uso de comedor, entre as 12:35 e as 14:35 h. no 

comedor do centro de outubro a maio, e usando o espazo adicado ata agora para o 

servizo de sesta para o alumanado de 4º EI, este curso 2020/21 será comedor de 

educación infantil e primeiro de primaria, mantendo os grupos de convivencia 

estables. O servizo de sesta para os alumnos de 4ºEI manterase na aula despois de 

comer co persoal cuidador adicado a isto, mantendo así o grupo estable de 

convivencia. 

Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro. Para aquel persoal do 

centro que faga uso do servizo do comedor, haberá un servizo chamado “Jardanay 

para levar”. 

Todos os alumnos terán un sobre plástico dado polo centro cun código QR para 

gardar a máscara cando estean sentados a comer. O código fará máis áxil a entrada 

no comedor. 

O comedor conta coa súa propia señalización e circuito interno. Os menos acceden 
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ao mesmo co seu grupo de convivencia estable e cun monitor asignado a este grupo 

para facer seguimento desde que os recolle na aula, levándoos ao comedor, 

comprobando que seguen as normas, comen adeitadamente y ao seu remate os 

acompaña a aula ou ao espazo asignado ao tempo de lecer que teñan antes do 

comezo da xornada de tarde ou a rutina de salida nos meses de setembro e xuño. 

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

Darase un uso habitual aos ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro 

espazo do noso centro educativo incluindo as normas de uso, distancia, hixiene e 

limpeza das medidas xerais dun espazo de uso compartido. 

Na materia de educación física atenderase de modo especial as medidas de hixiene 

e hábitos de vida saludable para educar en isto. Priorizarase sesión de actividade 

individual e nos xogos de equipo extremarase a desinfección de manos e uso de 

máscara. 

Nos espazos de uso educativo de reforzo individual, desinfectarase as superficies de 

traballo polo persoal docente antes e despois do seu uso. No caso de interacción con 

alumnado de necesidades educativas onde a distancia social non se poda asegurar, 

obrigarase ao uso da máscara e/ou pantalla no seu caso. 

O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de 

mobilidade que deberán usar máscara. 

 

CONSIDERACIÓNS XERAIS NA AULA ORDINARIA: 

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

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto 

dos/as compañeiros/as. 

 

Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña 
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entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o 

común antes de cada uso. 

 

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

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

nome. 

 

Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito individualizado. 

 

No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns minutos 

á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula 

(panos desbotables e solución desinfectante). 

 

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

social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente. 

 

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. 

Cambios de clase: 

 

A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos 

excepcionais no caso da clase de educación física, música ou inglés se fora o caso. 

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/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a 

distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

 

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

 

Uso da biblioteca: 

 

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

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

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

os postos dispoñibles. 

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

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

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 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. 

 

Uso dos aseos: 

 

De 3º a 6º EP onde os aseos son compartidos no corredor, 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 público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 
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No caso de alumnado da etapa de infantil, primeiro e segundo de primaria ou con NEE, 

o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións 

individuais axeitadas. Nos casos que o aseo está no interior da aula, será o persoal 

docente o que atenda debidamente o acceso ao mesmo. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio en toda a primaria. As zonas de recreo 

están divididas en tantos espazos como número de grupos de convivencia estables. O 

centro contará con dous horarios diferenciados, un de infantil ata 2º de educación 

primaria e outro de 3º a 6º de educación primaria, asegurando así que non haberá 

interacción entre menos de diferentes grupos de convivencia estable. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E 

DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

O inicio da xornada contará 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 hidro alcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan 

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

ser accesibles sen supervisión. 

 

Reducirase en infantil o traballo de mesa simultáneo de gran grupo na medida do 

posible. Na etapa de educación infantil poderá traballar en grupos de cinco alumnos 

no mesmo aula. 

 

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

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

Estes materiais non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección. Aconséllase 
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eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

 

O tentempié que os alumnos poden levar ao colexio nos meses de setembro e xuño, 

realizarase de xeito individual en espazos diferenciados, comerase na aula antes de 

sair ao patio para o recreo. 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas usaranse máscaras dentro e 

fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade.  

 

No caso de non poder facer uso da mesma, optarase por outras fórmulas que garantan 

a protección individual como  o uso de pantallas. 

 

O persoal que preste atención a este alumnado usará tamén a pantalla 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. 

 

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 
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alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados 

co alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

Para as sesions de audición e linguaxe estará o aula dotada de pantallas para la 

realización das sesions coas medidas adecuadas de hixiene e seguridade para o 

alumnado e para o persoal docente. 

 

Nas sesión desenvoltas na aula “Como na casa”, seguiranse as medidas de hixiene 

relatadas para un aula ordinaria. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGOXICO 

Intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención frote a COVID-19. 

No plan existira 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. 

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. 

 

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. Así 

mesmo, estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e 

actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no 
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centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 

 

A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover 

hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a través de dun gran abano 

de programas como son o Plan proxecta e Contratos- programa, entre outros. 

Igualmente, promoveranse accións como a oferta da materia de libre configuración 

autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” na etapa secundaria obrigatoria. 

Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e 

baixo as dúas liñas marcadas: 

 

a) Hábitos de alimentación saudable. 

b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 
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          ANEXO I: Enquisa clínico-epidemiolóxica 

 

 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 

síntomas 

clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. 

 Solicite consulta no seu centro de saúde. 

     e presentar calquera destes síntom
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