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INTRODUCIÓN
O presente plan ten por obxecto crear unha contorna no noso centro o máis segura posible
mediante o cumprimento dos protocolos e instrucións das autoridades académicas e sanitarias. Estas
medidas teñen carácter individual e colectivo e serán de obrigado cumprimento polo persoal docente,
non docente, alumnado e familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo á comunidade educativa.
O conxunto de medidas incluídas no presente protocolo axústanse as ditadas polas autoridades e serán
obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e das decisións das autoridades
sanitarias e educativas.

Lexislación

Protocolo de adaptacion ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario
de galicia para o curso 2021-2022.
Resolución conxunta, do 1 de setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e
Universidade e de Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto
da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.
Resolución do 10 de setembro da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
pola que se ditan instruccións para a adopción de medidas organizativas nos centros
educativos como consecuencia da pandemia COVID-19.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
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1. IDENTIFICACIÓN DO CENTRO
CENTRO

COLEXIO CONCEPCIÓN ARENAL

POBOACIÓN

OURENSE

CÓDIGO DO CENTRO

32008446

ENDEREZO

RÚA BEDOIA 22 – CP.32004

TELÉFONO

988220200

ENDEREZO
ELECTRÓNICO

cpr.concepcion.arenal.ourense@edu.xunta.es

DATA

13 de setembro de 2021

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID
Función
 Elaboración, implantación, revisión, seguemento

e control das medidas de prevención,

protección e hixiene necesarias para evitar ou minimizar os contaxios por SARS-CoV-2 no centro
educativo.
 Organizar a actividade cotiá dos recursos humanos do centro seguindo as recomendacións do
presente documento, sendo os responsables de cumprir as directrices recollidas no mesmo.
DIRECTORA/COORDINADORA

María José Pereira Menor

PROFESORADO PRIMARIA

Sandra Bouzo Losada

PROFESORADO ESO

Samuel Saco Figueiras

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA
 CENTRO SAÚDE DE REFERENCIA: Centro médico Novoa Santos, situado na Rúa Xoan XXIII nº 6
 TELÉFONO: 988-38.58.84
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 REFERENTE ENFERMEIRA 1: Ana M. Segade Castro
 REFERENTE ENFERMEIRA 2: Nieves Quintairos
 REFERENTE MÉDICO 1: Laura Caride López
 REFERENTE MÉDICO 2: Alberto del Álamo Álonso

4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID
No caso de que unha persoa presente síntomas estando no centro educativo, deberá ser levada
a unha sala ou espazo destinado a este fin (AULA DE ILLAMENTO).
SITUACIÓN: Aula aillada situada no corredor exterior de acceso aos patios.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:
-

BOA VENTILACIÓN

-

PAPELEIRA CON BOLSA E PEDAL

-

XEL HIDROALCOHÓLICO

-

DESINFECTANTE

-

PAPEL DESBOTABLE

-

TERMÓMETRO

-

LUVAS

-

MASCARILLAS

-

PANTALLAS PROTECTORAS

-

BATAS

5. NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA
NIVEL E ETAPA

NÚMERO DE
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EDUCATIVA
4º INFANTIL
5º INFANTIL
6º INFANTIL
1º PRIMARIA A
1º PRIMARIA B
2º PRIMARIA A
3º PRIMARIA A
3º PRIMARIA B
4º PRIMARIA A
5º PRIMARIA A
5º PRIMARIA B
6º PRIMARIA A
6º PRIMARIA B
1º ESO A
1º ESO B
2º ESO A
2º ESO B
3º ESO A
3º ESO B
4º ESO A
4º ESO B

ALUMNOS
10
13
16
13
12
21
11
14
19
17
17
14
14
21
21
15
15
17
17
13
16

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO

Persoal docente

Persoal non
docente

Infantil

3

Primaria

14

ESO

14

ATE

2

PT/AL

5
4

7. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA, CON ASIGANACIÓN DE AULA,
DO ALUMANDO, DO PROFESORADO QUE EXERZA A TITORÍA E OS ESPECIALISTAS DO
GRUPO.
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GRUPO

4º INFANTIL

5º INFANTIL

6º INFANTIL

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

AULA
Aula 2
Planta baixa
Aula 1
Planta baixa
Aula 9
1º andar

PROF. TITOR

10

1

0

13

1

0

16

1

0

2

4

1

4

2

4

1

4

2

4

2

4

Aula 2 e Aula 8

Aula 2: 13

1º andar

Aula 8: 12

Aula 1
1º andar

21

Aula 1 e Aula 4

Aula 1: 13

2º andar

Aula 4: 14

Aula 2
2º andar

PROF.

ALUMNADO

19

Aula 4 e Aula 8

Aula 4: 17

3º andar

Aula 8: 17

Aula 5 e Aula 6

Aula 5: 14

3º andar

Aula 6: 14

ESPECIALISTA *

*Consideramos profesorado especialista o que imparte as seguintes materias: Inglés, Música, Ed. Física,
Relixión, Valores Sociais e Cívicos e as seccións bilingües.

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA

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
9
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compañeiros/as. Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do
mesmo. No caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a terá entre o seu material un
xiz ou rotulador de encerado branco. 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. Non se fará uso das perchas.
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 prevención.
Os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar e xogar entre si sen ter que
manter a distancia interpersoal de forma estrita. Estes grupos de convivencia estable
deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o
número de contactos, o que non faría necesario gardar a distancia interpersoal de 1 metro na
aula.

9. CANLE DE COMUNICACIÓN PARA DAR A COÑECER AO EQUIPO COVID OS CASOS DE
SINTOMATOLOXÍA, AUSENCIAS DE PERSOAL E COMUNICACIÓN DAS FAMILIAS DE
INCIDENCIAS E AUSENCIAS
PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE
Chamada telefónica aos membros do EQUIPO COVID. No seu defecto ao teléfono do centro.
FAMILIAS
Chamada telefónica ao centro en horario escolar
Aviso a través da plataforma EDMODO ao titor/a que se porá en contacto co EQUIPO COVID

10. PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO
O profesorado rexistrará as ausencias diarias do alumnado no xade. As ausencias do persoal
docente son rexistradas polo xefatura de estudos e as do persoal non docente serán recollidas pola
persoa representante da titularidade do centro.
10

Rúa Bedoia, 22
32004 – Ourense
Tlfno. 988 22 02 00

11. PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS AS AUTORIDADES SANITARIAS E
EDUCATIVAS
Detección de síntomas e comunicacións.
O alumnado ou os seus pais, nais, titores/as legais realizarán unha auto avaliación dos síntomas
de forma diaria. (Ver anexo I). Diante da aparición de polo menos un dos síntomas os proxenitores ou
titores non enviarán ao alumnado a clase e solicitarán consulta médica.
Alumnado vulnerable: o alumnado que poida ter a condición de vulnerable por patoloxías, o
criterio sanitario prevalecerá para determinar a asistencia a clase ou a escolarización domiciliaria.
Comunicación da sintomatoloxía: ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID, o
persoal non docente e docente NON acudirá ao centro educativo e dará coñecemento ao equipo COVID.
Manterase en illamento preventivo ata a valoración do facultativo.
O alumnado, na mesma circunstancia, non acudirá ao centro e contactará co equipo COVID.
Acudirá ao centro de saúde. Non será necesario xustificante médico, só dos proxenitores ou titores. O
alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ó instituto
Os proxenitores ou titores legais de menores, e o alumnado maior de idade, asinarán unha
declaración de saúde responsable, ao inicio do curso escolar (ver anexo II). A medición da temperatura e a
avaliación de síntomas será realizada no seo familiar de forma diaria antes de acudir ao centro escolar.
Detección de síntomas no centro: o equipo COVID contactará ca familia do alumno, que deberá
presentarse no centro á maior brevidade. A familia solicitará cita médica. O alumnado permanecerá illado
na aula COVID até o seu traslado.
O persoal docente e non docente realizará unha autoenquisa diaria de síntomas, antes da
chegada ao centro. Os traballadores comunicarán ao centro a súa ausencia, en caso necesario.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus tanto sexa do alumnado,
profesorado ou persoal non docente, un membro do EQUIPO COVID chamará ao centro de saúde de
Atención Primaria de referencia 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 deberá seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa
valorada por un profesional sanitario.
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Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro
do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos
(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas
terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena
no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.
A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co
seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita
para as ese mesmo día, acudirá ao PAC 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 abrocho.
Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica para a
comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información. A canle que se
implante será utilizada polo 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.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
12. SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS DE XEITO XENÉRICO.
ED. PRIMARIA: Todos os pupitres ou mesas están colocados en liñas gardando a distancia máxima,
que permite a aula que como mínimo é dun metro de centro de cadeira a centro de cadeira; mirando cara
a dirección do posto do/a profesor/a que está situado/a diante do alumnado gardando a distancia de
seguridade.
ESO: Todos os pupitres ou mesas están colocadas en liñas gardando a distancia de 1´5 metro de
centro de cadeira a centro de cadeira; mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a que está
situado/a diante do alumnado gardando a distancia de seguridade. Onde non foi posible manter esa
distancia mantívose a distancia de 1´2 metro ou procededuse a instalación de mamparas.
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13. CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS DISTANCIAS MÍNIMAS IDENTIFICACIÓN DE
ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR A GRUPOS.

Todas as aulas permiten cumprir con algún dos requisitos recollidos no apartado anterior.

14. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA OS ESPAZOS DE PT E AL, DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO. MODELO DE CUESTIONARIO AVALIACIÓN
DE MEDIDAS.
En liñas xerais axustaranse todas as condicións, material e mobiliario, así coma as medidas de
seguridade e hixiene, adaptándose ás características e ás liñas de traballo habituais do alumnado destas
aulas. Especialmente, se terán en conta as diferentes linguaxes e sistemas de comunicación e atenderanse
as peticións que puideran xurdir.
Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito
consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as superficies
usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión.
No caso de que haxa máis dun alumno/a mantérase unha distancia dun metro e medio entre eles
e haberá dispensadores de xel hidroalcohólico nun lugar visible.
O modelo de cuestionario de avaliación das medidas que se empregará será o que figura como
anexo ao Protocolo publicado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional xunto
coa Conselleria de Sanidade.

15. DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR AS TITORÍAS COAS FAMILIAS
As titorías e as comunicación coa familia serán preferentemente vía telefónica ou telemática.
Excepcionalmente e en casos xustificados faranse de maneira presencial e con cita previa.

16. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO
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A comunicación realizarase, preferentemente, por vía telefónica ou telemática. Serán os titores
de cada grupo os que realicen a comunicación cas familias, de xeito xeral, vía telefónica, mail, EDMODO,
vídeo conferencia… Se a presencialidade é necesaria, será obrigatorio a petición de cita previa.
FAMILIAS
-

Plataforma Edmodo

-

Correo electrónico do centro: cpr.concepcion.arenal.ourense@edu.xunta.es

-

Correo electrónico da secretaría: secretaria@ccarenal.es

-

Teléfono do centro 988220200
PERSOAS ALLEAS AO CENTRO

-

Correo electrónico do centro: cpr.concepcion.arenal.ourense@edu.xunta.es

-

Correo electrónico da secretaría: secretaria@ccarenal.es

-

Teléfono do centro 988220200

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO
O uso da máscara é obrigatoria a partir do momento en que o alumnado cumpra os 6 anos de
idade e recomendable en Ed. Infantil, con independencia do mantemento da distancia interpersoal, sen
prexuízo das exencións contempladas na lexislación.
O alumnado, o profesorado e o persoal non docente teñen a obriga de utilizar a máscara durante
toda a xornada lectiva, en todos os espazos do centro, aínda que se cumpra ca distancia de seguridade.
Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio e un estoxo específico para gardala.
Esta obriga non será esixible para as persoas que certifiquen enfermidade, dificultade respiratoria,
situación de discapacidade ou dependencia, alteracións de conduta... A imposibilidade do uso da máscara
debe ser acreditada por pediatra ou facultativo.

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA
Daraselle difusión a este Plan a través da páxina web (www.ccarenal.es) e da Plataforma virtual
Edmodo. Así mesmo presentarase ante o Consello Escolar na primeira reunión de inicio de curso,
presentarase tamén nas reunións de coordinación docente e nas reunión de presentación de curso para
as familias nas que se lles proporcionará tamén diversas autorizacións e comunicación para asegurarnos
de que os proxenitores ou titores legais son coñecedores de dito Plan.
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MEDIDAS DE LIMPEZA
19. TAREFAS DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBLIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE
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 2 veces ao día. En todo
caso nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.
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.
As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos
traballadores, tales como áreas de descanso, 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).
Nos espazos de uso compartido, será a persoa saínte quen debe limpar a cadeira, mesa e útiles
que deixa (ordenador, mobiliario, etc.). Para tal fin hai nestes espazos material de desinfección.
Realizaranse tarefas de ventilación frecuentes, polo espazo de 15 minutos ao inicio da xornada,
durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible, entre clases.
Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo
posible.
Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo de xeito consecutivo con diferente
alumnado, ventilarase a aula ou sala polo menos 15 minutos logo de cada sesión.
Nas aulas e outros espazos de docencia hai pulverizadores e panos desbotables na mesa do
profesor para facilitar a hixiene.

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA
O persoal de limpeza ten distribuido o horario da seguinte maneira: 2 horas en horario de mañá
para realizar a desinfección das zonas de uso común e superficies de contacto; e 6 horas en horario de
tarde para realizar unha limpeza xeral e desinfección novamente das zonas anteriormente mencionadas.
15
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PROTOCOLO DE LIMPEZA

ZONA

ACCESOS E
PATIOS

CORREDORES E
ZONAS
COMÚNS

ASEOS

AULAS DE
GRUPO
CLASE
E
SALAS DE
USO
COMPARTI
DO

CANDO LIMPAR/

ELEMENTO

DESINFECTAR

PERFILES
E
POMOS
DE
PORTAS
PASAMÁNS
DE
ESCALEIRAS
EXTERIORES
BARANDILLAS DE
ESCALEIRAS
INTERIORES
CHAN
PERFILES
E
POMOS
DE
PORTAS
INTERRUPTORES
DE LUZ
SANEAMENTOS
(INODOROS
E
LAVABOS)
GRIFERÍA
ACCESORIOS
(DISPENSADORES
DE
XABÓN,
PAPELEIRAS,
PORTARROLOS,..)
CHAN
PERFILES
E
POMOS
DE
PORTAS
INTERRUPTORES
MOBILIARIO
(MESAS, SILLAS,..)
PERCHEROS
TECLADOS
E
RATÓNS
DE
ORDENADORES
FRENTE
DE
ESTANTERIA,
ARMARIOS,..

SERVIZO DE
COMEDOR

SECRETARÍA/DESPACHOS

CHAN
COMEDOR
CADEIRAS
SILLAS
MAMPARAS
PROTECCIÓN
MENAXE

LIMPEZA E DESINFECCIÓN
DIARIA AO FINALIZAR A
XORNADA.LIMPEZA
COMPLETA
DIARIA
E
DESINFECCIÓN EN CADA
CAMBIO DE GRUPO

DE

COCIÑA
ALMACÉN
ÁSEO
MAMPARA
PROTECTORA
POMOS
E
PERFÍLES
DE
PORTAS
ACCESORIOS
(INTERRUPTORES,

RESPONSABLE
LIMPEZA
PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO
PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO
PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO
PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO

LIMPEZA E DEDINFECCIÓN
DÚAS VECES O DÍA(A
MEDIA MAÑÁ E AO
FINALIZAR A XORNADA)

DE
E

PROCEDEMENTO

LIMPEZA
DIARIA
E
DESINFECCIÓN
DESPOIS
DO RECREO
LIMPEZA
DIARIA
E
DESINFECCIÓN
DESPOIS
DO RECREO
LIMPEZA
DIARIA
E
DESINFECCIÓN A MEDIA
MAÑÁ
LIMPEZA E DESINFECCIÓN
DIARIA AO FINAL DE CADA
XORNADA

LIMPEZA E DESINFECCIÓN
DIARIA AO FINALIZAR A
XORNADA

CHAN

PRODUCTOS

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.

LIMPEZA: HUMEDECER
SUPERFICIES,
IMPREGNAR SOLUCIÓN
DETERXENTES E DEIXAR
ACTUAR 5 MINUTOS.
FREGAR
CON
ESTROPAJOS
OU
CEPILLOS E ACLARAR.
DESINFECCIÓN:
IMPREGNAR
AS
SUPERFICIES
CON
SOLUCIÓN
DESINFECTANTE,
APLICADA CON BAIETAS
DESBOTABLES OU CUN
SPRAY. DEIXAR SECAR
AO AIRE.

PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO

PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO
AS
MESAS
E
CADEIRAS DE CADA
ALUMNO
SERÁN
DESINFECTADAS
POLO PROFESOR OU
O ALUMNADO

LIMPEZA E DESINFECCIÓN
DIARIA AO FINALIZAR
CADA TURNO
EQUIPO
COMEDOR

DE

TRAS CADA USO
AO FINALIZAR A XORNADA
LIMPEZA DIARIA AO FINAL
DA XORNADA EN TODOS
OS ELEMENTOS E, NO
CASO DE ACCESORIOS
DESINFECCIÓN
NO
CAMBIO DE USUARIO, SE
ESTO SE PRODUCE

PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO
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XIMNASIO
E
AULA
COVID

TELÉFONOS,TECL
ADOS,….
CHAN
PERFILES
E
POMOS
DE
PORTAS
INTERRUPTORES
MOBILIARIO
(MESAS, SILLAS,..)
FRENTE
DE
ESTANTERIA,
ARMARIOS,..
CHAN

LIMPEZA E DESINFECCIÓN
DIARIA AO FINALIZAR A
XORNADA.LIMPEZA
COMPLETA
DIARIA
E
DESINFECCIÓN EN CADA
CAMBIO DE GRUPO

LIMPEZA E DESINFECCIÓN
DIARIA AO FINALIZAR A
XORNADA

PERSOA DE LIMPEZA
DO CENTRO
O XIMNASIO ASÍ
COMO
O
MATAERIAL QUE SE
EMPREGUE
SERÁ
DESINFECTADO
POLO
PROFESORADO DE
EF

VENTILACIÓN DE SALAS: deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo
menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases e cando as condiciones
meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.
PAPELEIRAS: deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que
queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.
AULA COVID: 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 e ventilación 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.

21. MATERIAL E PROTECCIÓNS
Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os elementos de protección usados polo
persoal (LUVAS, MÁSCARA) desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de
mans.
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co
fin de evitar calquera contacto accidental.
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22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS
CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA
NOME DO PERSOAL LIMPEZA

HORA

DATA

23. CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS
VENTILACIÓNS DIARIAS NA ENTRADA E REMATE DE CADA CLASE
HORA

LUNS __

MARTES___

MÉRCORES ___

XOVES ____

VENRES ___

Entrada
1º h
2º h
3º h
4º h
5º h
6º h
7º h
8º h

24. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS
Ao remate da xornada e tras a limpeza xeral e desinfección das papeleiras, botaranse os residuos
nun contenedor específico para a súa posterior recollida polo servizo de limpeza do concello.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO
Papeleiras con tapa de pedal.
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Xel hidroalcohólico (botes con dosificador), desinfectante e panos desbotables en todas
as aulas.
Xel hidroalcohólico (botes con dosificador) en espazos común e portas de acceso ao
centro
Pulverizadores de desinfectante para alfombras dos accesos ao centro e para
desinfección do ximnasio.
Dispensadores de papel desbotable en baños.
Timbre sincronizado nos corredores para respectar as quendas de entrada e saídas,
cambios de clase e recreos..
Termómetros contactless
Anteparos en comedor e aulas
Batas desbotables
Luvas
Máscaras de reposto
Cartelaría
Contedores COVID
Pantallas de metacrilato.
Alfombras de desinfección para os accesos ao centro

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN
Por vía telefónica ou telemática solicitarase presupostos dos produtos necesarios tanto para a
hixiene como para limpeza e desinfección. Tras a valoración da información, realizarase o pedido
comparando custos e datas de entrega.

27. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E DE ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN
De xeito xeral, o persoal de limpeza verificará ó final da xornada que hai xel hidroalcohólico,
desinfectante e panos desbotables, sen prexuízo de que o profesorado do grupo, poida comunicar aos
responsables COVID, a necesidade de reposición de material hixiénico-sanitario ou calquera outra
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incidencia. Haberá en cada planta repostos de xel hidroalcohólico, papel e desinfectante no caso de que a
algunha clase se lle termine ao longo da xornada, antes da súa reposición.
Todo o material de reposición estará centralizado e xestionado polos responsables COVID.
Colaborará fundamentalmente o persoal de limpeza.

XESTIÓN DOS ABROCHOS
28. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS DE XESTIÓN DOS ABROCHOS


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 alguna persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
Será de obrigatorio cumprimento a realización previa da enquisa de autoavaliación clínica do
Covid 19 (Anexo I do Plan de Adaptación), antes de asistir ao centro educativo, así como
poñer en coñecemento do Equipo Covid calquera sospeita referente a sintomatoloxías
compatibles.



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.



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.
-

Centro de Saúde de Atención Primaria de referencia: Centro de Saúde Novoa Santos

-

Rúa Xoan XXIII nº 6, 32003

-

Teléfono: 988 38 58 84
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No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo
formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será
a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do
centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de
Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como
contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán
estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.
Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de Ourense
María Villar Suárez
Xefa territorial
Avenida de Zamora, 13
32005 Ourense
Tel: 988066371; Fax: 988066302
Correo-e: xefatura.territorial.ourense@sergas.es



A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar una 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.



Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun
centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma
habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho.



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

María José Pereira Menor

PROFESORADO PRIMARIA

Sandra Bouzo Losada

PROFESORADO ESO

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


A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a ese
grupo.


Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días

poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o
abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo.


A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en corentena
de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo.

29. PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS E AS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE
SANITARIA E EDUCATIVA
Serán as persoas integrantes do equipo COVID as encargadas de comunicar as incidencias ás
autoridades sanitarias.

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DOS SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
30. CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA XEFATURA TERRITORIAL E
DE SOLICITUDE, DE SER O CASO DE PERSOAL SUBSTITUTO
De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo
vulnerable dos sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos:
A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a
súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren
as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado
persoal sensible (anexo III do protocolo).
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A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección
existentes. (Anexo IV do protocolo da Conselleria de Educación)
 Canle de petición das solicitudes: cpr.concepcion.arenal.ourense@edu.xunta.gal
 Comunicación coa xefatura territorial: dende a Dirección do centro.
 Solicitude de persoal substituto: segundo o protocolo.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
31. ENTRADAS E SAÍDAS
As entradas e saídas están sinalizadas. A entrada e saída do centro será polas portas de acceso
sinalizadas que estarán abertas para tal efecto. A comunidade educativa deberá gardar a distancia de
seguridade e as quendas correspondentes.

Solicitarase colaboración ás familias do alumnado para que extremen as medidas de precaución
actuando con responsabilidade e prudencia nos seguintes aspectos:


Quendas de entrada e saída do alumnado: chegar coa máxima puntualidade posible (que non é
sinónimo de chegar con demasiado tempo de antelación).



Manter o distanciamento social nas entradas e saídas. Os accesos ao centro deben estar
despexados na medida do posible.



Evitar que os/as nenos/as se aglomeren na beirarrúa.
En ningún caso o alumnado pode estar en agrupacións nos corredores, vestíbulo, portas das

aulas,...
As familias do alumnado non poderán acceder ao interior do centro, agás un adulto por neno/a
no caso do alumnado de 4º de Infantil que deberán saír na maior brevidade posible.
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No caso de ter que realizar algún trámite, que na medida do posible será con cita previa, ou por
indicación do profesorado ou do equipo directivo; farase fóra do horario de entrada e saída do alumnado
e nunca poderá haber máis de dúas persoas no interior.
Débese cumprir con rigurosidade as quendas dos horarios de entrada e saída establecidos para
cada curso e as normas de prevención e hixiene (medidas de protección respiratoria, desinfección ou
lavado de mans, distancia de seguridade, evitar compartir obxectos e de non ser posible proceder a súa
limpeza e desinfección tras o seu uso...).

Para a movilidade e desprazamentos polas dependencias do centro, tempos de espera e
distancias deberanse seguir as sinalizacións e indicacións que se colocaron seguindo o protocolo COVID
(carteleria nos aseos, ascensor, zonas de acceso ao centro, corredores, escaleiras...)

Limitarase o uso de ascensor ás situacións de necesidade, facéndoo de forma individual ou cun
asistente no caso de persoas que requiran axuda na súa mobilidade, usando sempre máscara.

Os aseos serán de uso individual.

HORARIO ENTRADA E SAÍDA 1º DÍA DE CURSO
CURSO

ENTRADA*

SAÍDA*

PORTA DE ENTRADA E SAÍDA

INFANTIL
1ª Quenda: 11.30h a 12.15h

4º Infantil DÍA 9/09
2ª Quenda: 11.45h a 12.30h

HALL PRINCIPAL DO

5º Infantil DÍA 9/09

11.15h

12.00h

6º Infantil DÍA 9/09

11.00h

11.50h

1º Primaria DÍA 9/09

10.15h

11.05h *

HALL PRINCIPAL DO

2º Primaria DÍA 9/09

10.00h

10.45h *

COLEXIO

COLEXIO

PRIMARIA
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3º Primaria DÍA 9/09

10.00h

11.00h

4º Primaria DÍA 9/09

10.15h

11.15h

5º Primaria DÍA 9/09

10.30h

11.30h

6º Primaria DÍA 9/09

10.45h

11.45h

1º ESO DÍA 15/09

10.00h

10.40h

2º ESO DÍA 15/09

10.10h

10.50h

3º ESO DÍA 15/09

10.20h

11.00h

4º ESO DÍA 15/09

10.30h

11.10h

PORTALÓN VERMELLO

ESO

PORTALÓN VERMELLO

HORARIO ENTRADA E SAÍDA NO MES DE SETEMBRO E XUÑO
CURSO

MAÑÁ

TARDE

ENTRADA*

RECREO

SAÍDA*

4º

9.20h

14.05h

5º

9.15h

6º

9.10h

Evitar a
franxa
horaria de
11.00h a
12.15h

ENTRADA*

SAÍDA*

INFANTIL

14.00h
13.55h

PRIMARIA
1º

9.05h

13.50h
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2º

9.00h

13.45h

3º

9.10h

4º

9.05h

5º

9.00h

13.50h

6º

8.55h

13.45h

1º

8.20h

14.05h

15.50h

17.40h

2º

8.25h

14.10h

15.55h

17.45h

3º

8.20h

14.05h

15.50h

17.40h

4º

8.25h

14.10h

15.55h

17.45h

11.35h a
12.05h

14.00h
13.55h

ESO

11.00h a
11.30h

HORARIO ENTRADA E SAÍDA A PARTIR DE OUTUBRO
CURSO

MAÑÁ

TARDE

ENTRADA*

RECREO

SAÍDA*

ENTRADA*

SAÍDA*

4º

10.00h

13.00h

15.40h

17.40h

5º

9.55h

12.55h

15.35h

17.35h

6º

9.50h

Evitar la
franja
horaria de
11.00h a
12.15h

12.50h

15.30h

17.30h

12.45h

15.25h

17.25h

INFANTIL

PRIMARIA
1º

9.45h
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2º

9.40h

12.40h

15.20h

17.20h

3º

9.55h

12.55h

15.35h

17.35h

4º

9.50h

12.50h

15.30h

17.30h

5º

9.45h

12.45h

15.25h

17.25h

6º

9.40h

12.40h

15.20h

17.20h

1º

8.20h

14.05h

15.50h

17.40h

2º

8.25h

14.10h

15.55h

17.45h

3º

8.20h

14.05h

15.50h

17.40h

4º

8.25h

14.10h

15.55h

17.45h

11.45h a
12.05h

ESO

11.00h a
11.30h

*Á hora de entrada indica á hora que se entra no centro e a hora de saída indica á hora que se sae da
aula.
Ás familias que teñan máis dun fillo escolarizado no centro e que lles sexa imposible agardar á quenda
de cada un deles que se poña en contacto co centro.
PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA


Ed. Infantil, 1º, 2º de primaria e 3º e 4º de ESO entrarán polas portas de acceso ao hall principal
do colexio.



3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria e 1º e 2º de ESO polo portalón vermello.

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.
Colocouse cartelería COVID en todos os espazos comúns, aulas, aseos, corredores prorizando ésta
sobre calquera outro tipo de sinaléctica no centro (murais, traballos do alumnado, elementos decorativos,
carteis informativos…)
27

Rúa Bedoia, 22
32004 – Ourense
Tlfno. 988 22 02 00

33. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA
O profesorado será o encargado de verificar durante as súas horas de clase cos grupos ordinarios,
que a totalidade do alumnado cumpre o presente plan. Encargarase de verificar que o alumnado recolle o
seu material e respecta as quendas de entrada e de saída.
Durante os recreos, será o profesorado de garda quen verifique o cumprimento das normas
establecidas para o bo desenvolvemento do protocolo COVID.

34. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
Determinación para as xuntanzas e o Consello Escolar
Realizaranse preferentemente por medios telemáticos, evitando en todo caso as xuntanzas que
supoñan un número elevado de persoas.

Titorías e comunicación cas familias
Realizaranse preferentemente de xeito telemático ou telefónico. Se a presencialidade é
imprescindible, a xuízo do titor/a ou da dirección, será obrigatorio solicitar cita previa e respectar
escrupulosamente o presente plan, tomándose todas as medidas de protección.
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral para os avisos e a difusión de información, a
páxina web do centro e a plataforma EDMODO.

Normas para a realización de eventos
No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos
obrigatorio de máscara) e aforos non superior a 10 persoas, sempre que se permita manter a distancia de
seguridade de 1,5 metros entre persoas.

35. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR
Hai tres tipos de profesores/acompañantes no comedor.
-

FIXO: É o que serve a comida no comedor e o que interactúa cos nenos.

-

PROFESOR DE APOIO: Labores de axuda e vixiancia.

-

PROFESOR TURNO ESO: Acompañan os rapaces e sérvenos.
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O persoal de cociña non pode sair da cociña
Os profesores de apoio farán garda, non servirán no comedor.
Interactuarán os profesores fixos de comedor. Os profesores de apoio non terán contacto co
alumnado, (na medida do posible).
Os horarios de entrada, saída e recollida do comedor serán os seguintes.

Setembro
1º Turno (2 Fixo+ 3 Prof)

2º Turno (2 Fixo+2 prof)

3º Turno (Luns) 2 Prof turno
ESO

Curso

Entrad Saída
a

Recolli Curso
da

Entrad Saída
a

Recolli Curso
da

Entrad Saída
a

4º Inf

13:00

14:00

14:30

3ºA

14:35

15:30

15:50

15:00

5º Inf

13:05

14:05

14:35

3ºB

14:37

15:32

15:55

6º Inf

13:10

14:10

14:40

4ºA

14:39

15:34

16:00

1ºA

13:15

14:15

14:45

5ºA

14:40

15:36

16:05

1ºB

13:20

14:20

14:50

5ºB

14:42

15:38

16:10

2ºA

13:25

14:25

14:55

6ºA

14:44

15:40

16:15

6ºB

14:46

15:42

16:20

ESO

Recolli
da

Ó remate das clases os alumnos
de comedor permanecerán nas
mesmas ata ser recollidos polos
profesores
do
turno
de
comedor.
Dende a saida das aulas, e ata as
15:00 saen do centro a un
parque ou a dar un paseo con
dous profesores acompañantes.
En caso de choiva permanecerán
nas aulas.
Ás 15:00 soben a comer.
Ó rematar o comedor baixan ás
aulas.

Neste turno os alumnos da ESO comerán no Anexo Comedor

TURNO 1
Os profesores acompañantes 1, 2 e 3 vixiarán os comedores evitando que os nenos se levanten dos
seus sitios.
Un deles comerá e daralles relevo aos outros para que poidan comer.
Os fixos comerán antes do servizo.

FIXO 1: Vai recoller aos alumnos ás aulas na hora indicada e por orde.
FIXO 2: Comeza a servir ós nenos segundo chegan.
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Cando acaban de comer, van ás aulas e esperan ata as 14:35 para sair ao patio.
Localizaranse os alumnos e profesores nas seguintes parcelas

Fixo 1+ PROF 1

PROF 2

Fixo 2+ PROF 3

4º INF Parcela 1

1ºA Parcela 3

6º INF Parcelas 5 e 6

5º INF Parcela 2

1ºB Parcela 4

2ºA Parcelas 7 e 8
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4

3
2

1

7

8

5

6
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En caso de chuvia, infantil baixa ao patio cuberto. Delimitaranse con conos tres zonas.
1º e 2º de primaria, permanecerán nas aulas.

4º Inf

5º Inf

6º Inf

Os nenos serán recollidos polo vestíbulo no horario marcado.
En caso de que teñan irmáns axustaranse ao horario de saída do irmám maior de ser preciso

TURNO 2
Saen ó patio directamente nas parcelas seguintes
Margot

Alfonso+ PROF 4+ PROF 5

6A Parcela 1

3ºA Parcela 5

6B Parcela 2

3º B Parcela 6
4ºA Parcelas 7 e 8
5ºA Parcela 3
5ºB Parcela 4
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A partir das 14:35, os alumnos irán subindo por orde ao comedor.
Ao acabar o servizo irán as súas aulas e serán atendidos:

FIXO+ PROF

FIXO+PROF

2ª PLANTA

3ª PLANTA

En caso de choiva, estarán nas súas aulas.
Os fixos de ESO que comen todos os días, farano na aula de extras de comedor.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
36. AULAS ORDINARIAS
Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, o alumnado gardará o seu material para
evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as.
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.
A roupa de abrigo será colgada nas cadeiras do alumnado, para minorizar o risco de contacto nos
percheiros das aulas.
Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e
importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.
Evitarase o desprazamento do alumnado na aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar
pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar.
Cada alumno/a terá asignado un posto fixo na aula. O/A titor/a comunicará de forma inmediata o
cambio do alumno/a ao resto do profesorado do grupo e deberá verificar o cambio de nome no pupitre.
AULAS ESPECIAIS
Extremaranse os protocolos de limpeza.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.
Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de
uso privativo. Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con
medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.
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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 o alumnado estea encarado a unha
distancia inferior a 1,5 metros.
Como norma xeral empregarase material de uso individual, se iso non fose posible procederase á
desinfección do material correspondente despois da utilización por parte de cada un dos alumnos.
Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de
música ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros.
No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no
exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou
imposibilite a práctica.
Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios
alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de
mans.

37. MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA
PROTOCOLO COVID EDUCACIÓN FÍSICA 21/22
Dende o departamento de Educación Física consideramos necesario que se xeren
procesos e procedementos específicos que aseguren o benestar do alumnado e do persoal docente,
minimizando os riscos. Somos conscientes de que as clases de Educación Física (EF) non serán como
antes, debemos cambiar moitas das rutinas que tiñamos xa aprendidas e sabidas, debemos adaptarnos á
nova situación, pero cunha adecuada planificación, contemplando as medidas preventivas e de hixiene,
estamos convencidos de que poderemos traballar de forma segura e responsable.



Desprazamentos aula-patio-ximnasio: Puntos de entrada e saída diferenciados, baixada por
escaleiras interiores pola dereita e subida por escaleiras interiores seguindo o sentido de
circulación marcado nas frechas, con corredores tamén diferenciados: entrada e saída. Se teñen
clase a 1ª hora e realizan a entrada polo soto ubicarase na zona de traballo asignada a inicio de
curso de forma ordenada e evitando aglomeracións, o resto das clases permanecerán na aula ata
que chegue o profesor e baixarán acompañados en todo momento polo profesor evitando tocar
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superficies e elementos de maneira innecesaria e atendendo ás indicacións. Idem ao rematar a
sesión.


En todo momento respectarase a distancia interpersoal de 2 m marcada cun sistema de liñas e de
sentido obrigatorio de circulación.



Aulas-espazos Educación Física: Os espazos ximnasio 213 m2 (Primaria) e patio cuberto 250 m2
(Secundaria) non son de uso compartido e garanten con solvencia a distancia mínima
interpersoal.



As zonas de traballo do alumnado están totalmente delimitadas cun sistema de cuadrículas
numeradas e por cores. Nunca estarán dúas persoas na mesma zona, polo que será imposible
(seguindo as normas/indicacións) de que se aproximen a máis de 2 metros en ningún momento.
Patio cuberto: 50 cuadrículas de 4 m2
Ximnasio: 30 cuadrículas de 4 m2



Ventilación: Sempre que sexa posible as portas permanecerán abertas para ventilar durante o
maior tempo posible. Durante o inverno abriranse as portas ao inicio-fin de cada sesión para
garantir a ventilación e serán manipuladas exclusivamente polo profesorado. En todo caso
deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas por espazo de polo menos 30
minutos ao inicio e final de cada xornada.



Áreas restrinxidas: Marcadas con cinta negra-amarela estarán sinaladas as zonas exclusivas para
docentes (mesa do mestre/profesor) e almacéns, diferenciados para Primaria e Secundaria.



Contidos: Seleccionaremos aqueles contidos que disminúan o risco de contaxio: actividades ao
aire libre (sempre que sexa posible), actividades sen material ou con material de uso individual
e/ou autoconstruído. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser
usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso e a
realización de hixiene de mans.
 Os xogos en grupo serán substutuídos por exercicios individuais tipo reto e/ou xogos en
grupos estables sen contacto.
 A libertade de movemento será limitada e será substituída pola orde.
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 Será unha E.F. un pouco máis aburrida aínda que adaptaremos os xogos para que non
exista o contacto físico, garantindo a saúde e o movemento do alumnado. Asímesmo a
asignatura impartirase nunha contorna segura dentro dun ambiente lúdico.
 Flexibilizaranse algús contidos e estándares de aprendizaxe relacionados principalmente
coa competencia social e cívica, situacións é actividades físico-deportivas de cooperación
e oposición nas que non se poida garantir a distancia mínima interpersoal.
 Priorizaremos aqueles contidos relacionados coa saúde e os hábitos de vida, procurando
que se manteñan activos.



Mascarilla obrigatoira: O uso da máscara será obrigatorio durante a realización do exercicio, agás
que se realice no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara
resulte inadecuado ou imposibilite a práctica nalgunha actividade concreta. Evitaremos

as

actividades de alta intensidade, xa que están comprobados científicamente os beneficios das
actividades de moderada intensidade. Para aquel alumnado con asma seguiremos as indicacións
médicas e actuando con sentido común. Somos conscientes que o uso da máscara diminúe o
rendemento, polo que realizaremos pausas máis numerosas, permitindo retirar a máscara en
momentos puntuais, ao aire libre, alonxados do resto de alumnado, así como para o uso de
broncodilatadores.


Mascarilla de reposto: É de obrigado cumprimento dispor dunha mascarilla de reposto así como
unha caixa ou funda para gardala. Coa práctica deportiva as mascarillas en moitas sesións
humedécense, deterióranse e favorecen a proliferación de virus, bacterias e microorganismos,
polo que é moi recomendable que se cambie a mascarilla ao rematar a sesión.



Indumentaria: O alumnado traerá xa da casa o chándal e calzado axeitado, evitando usar aneis,
reloxos, pulseiras, colgantes, e no caso de ter o pelo longo é obrigatorio levalo recollido.



Vestiarios: empregaranse como aseo realizando un uso individual. (ver normativa xeral aseos).



Botella de auga: obrigatorio para a correcta hidratación, debidamente etiquetada co nome,
apelidos e curso.
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Zapatillero-neceser: No neceser teremos que levar o noso EPI personal de E.F (kit de seguridade)
que incluirá mascarilla de reposto, xel hidroalcohólico, toalla de mans e panos de papel. Ademáis
incluirá a botella de auga.



Zona zapatillero-neceser e chaquetas: Habilitarase no chan unha zona tipo casilleiro sinalizada e
acotada para que o alumnado poida depositar as pertenzas, as mochilas, chaquetas, botella,…
numeradas sen que estas entren en contacto, e que tanto o proceso de depósito como o de
recollida se poida facer de maneira ordenada evitando aglomeracións. Ao finalizar cada sesión o
profesor de E.F. procederá a súa desinfección.



Dispensadores de xel hidroalcohólico: Situados á entrada e a saída.



Hixiene de mans: manterase unha hixiene constante de mans. É obrigatoria a hixiene de mans no
dispensador de xel hidroalcohólico da entrada ou no seu defecto á saída da aula. Organizaremos
filas respectando a distancia de seguridade, no caso do alumnado con suciedade visible nas mans,
o xel hidroalcohólico non é suficiente, polo que deberán acudir ao aseo para lavarse con auga e
xabrón. Idem ao rematar a sesión.



Hixienización e desinfección: En Secundaria o alumnado colaborará na medida do posible na
hixienización e desinfección das zonas e elementos propios empregados favorecendo a súa
autonomía e sempre que non supoñan un risco para a saúde do alumnado. Nestes supostos e en
Primaria está operación será realizada polo profesor de E.F. e/ou persoal de limpeza.

Todas estas medidas quedarán resumidas de xeito gráfico nun cartel que se porá nun
lugar visible, compartirase entre o alumnado e as familias mediante a plataforma Edmodo
garantindo deste xeito a seguridade e a saúde persoal así coma un correcto desenvovemento das
sesións de E.F.

Segundo a evolución da pandemia así como a normativa vixente o presente protocolo
poderá sufrir modificacións atendendo ás directrices marcadas pola lexislación.

Necesidades básicas de materiais para as medidas preventivas
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1. 4 dispendadores de xel hidroalcohólico (2 a entrada e saída do ximnasio e 2 a
entrada e saída do patio cuberto)
2. 2 Alfombras hixienizantes.
3. 2 Rociadores de man (2 litros) para aplicar solución desinfectante/hixienizante ao
equipamento deportivo e a zonas a desinfectar.
4. 2 Solución desinfectante.
5. 2 cubos contenedores de lixo con tapa.
6. 4 dispensadores de panos desbotables ou rolo de papel.
7. 2 mopas.
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Zonas de traballo delimitadas

Zonas de traballo delimitadas

Zonas de acceso restrinxido

Zonas de acceso restrinxido
pertenzas

Zonas de traballo delimitadas

Cuadrículas numeradas

Zonas de acceso restrinxido

Zona sinalizada e numerada para depositar
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38. CAMBIOS DE AULA
Na medida do posible, 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.

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 anterior antes
de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a
espera. Ventilarase a aula e o grupo saínte hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

39. BIBLIOTECA
Durante este curso a biblioteca empregarase como aula de apoio para o alumnado de ESO nas
materias de L. Castelá e Matemáticas. Nas demáis horas poderase empregar seguindo o protocolo
correspondente.

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
40. DETERMINACIÓNS XERAIS SOBRE OS RECREOS
Para entrar e saír aos recreos, o alumnado accederá polas portas sinalizadas, respectando a
distancia de seguridade. Os cursos sairán de forma ordenada. Comezará a saír o grupo máis próximo á
porta de saída. Sairán por orde de lista, respectando a distancia interpersoal.
Durante os recreos, o alumnado poderá acceder aos aseos segundo as normas especificadas.
No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado.
Permitirase o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que
poidan ser compartidos.
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Se un alumno precisa subir a súa aula, deberá ir acompañado por un profesor.
En Ed. Infantil e Ed. Primaria o profesorado que realiza a vixilancia será o profesorado-titor de
cada grupo e en ESO etablecerónse quendas de garda.
A dirección do centro, resérvase a posibilidade de indicar ou permitir que os recreos sexan na aula
ou noutros espazos, atendendo a idades e peculiaridades do alumnado e ás circunstancias
meteorolóxicas, aínda que se priorizará a realización no exterior.

TURNOS RECREO INFANTIL E PRIMARIA

PATIO DE
ABAIXO

PATIO DE
ARRIBA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Espazo nº1: 3ºA

Espazo nº1: 3ºA

Espazo nº1: 5ºA

Espazo nº1: 3ºA

Espazo nº1: 3ºA

Espazo nº2: 3ºB

Espazo nº2: 3ºB

Espazo nº2: 5ºB

Espazo nº2: 3ºB

Espazo nº2: 3ºB

Espazo nº3: 6ºA

Espazo nº3: 1ºA

Espazo nº3: 6ºA

Espazo nº3: 6ºA

Espazo nº3: 6ºA

Espazo nº4: 6ºB

Espazo nº4: 1ºB

Espazo nº4: 6ºB

Espazo nº4: 6ºB

Espazo nº4: 6ºB

Espazo nº5: 2º

Espazo nº5: 2º

Espazo nº5: 2º

Espazo nº5: 1ºA

Espazo nº5: 2º

Espazo nº6: 4º

Espazo nº6: 4º

Espazo nº6: 4º

Espazo nº6: 1ºB

Espazo nº6: 4º

Espazo nº7: 1ºA

Espazo nº7: 5ºA

Espazo nº7: 1ºA

Espazo nº7: 5ºA

Espazo nº7: 5ºA

Espazo nº8: 1ºB

Espazo nº8: 5ºB

Espazo nº8: 1ºB

Espazo nº8: 5ºB

Espazo nº8: 5ºB

Espazo nº1: 5ºA

Espazo nº1: 6ºA

Espazo nº1: 3ºA

Espazo nº1: 2º

Espazo nº1: 1ºA

Espazo nº2: 5ºB

Espazo nº2: 6ºB

Espazo nº2: 3ºB

Espazo nº2: 4º

Espazo nº2: 1ºB

TERRAZA

SOTO

Ed. Infantil evitará a franxa horaria de 11.00h a 12.10h e empregará tres espazos.
4º Infantil: Patio de abaixo
5º Infantil: Patio de arriba
6º Infantil: Terraza
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TURNOS RECREO ESO

PATIO DE
ABAIXO

PATIO DE
ARRIBA

LUNS

MARTES

Espazo nº1: 1ºA

Espazo nº1: 1ºA

Espazo nº2: 1ºB

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Espazo nº1: 1ºA

Espazo nº1: 1ºA

Espazo nº1: 1ºA

Espazo nº2: 1ºB

Espazo nº2: 1ºB

Espazo nº2: 1ºB

Espazo nº2: 1ºB

Espazo nº3: 3ºA

Espazo nº3: 3ºA

Espazo nº3: 3ºA

Espazo nº3: 3ºA

Espazo nº3: 3ºA

Espazo nº4: 3ºB

Espazo nº4: 3ºB

Espazo nº4: 3ºB

Espazo nº4: 3ºB

Espazo nº4: 3ºB

Espazo nº5: 4ºA

Espazo nº5: 4ºA

Espazo nº5: 4ºA

Espazo nº5: 4ºA

Espazo nº5: 4ºA

Espazo nº6: 4ºB

Espazo nº6: 4ºB

Espazo nº6: 4ºB

Espazo nº6: 4ºB

Espazo nº6: 4ºB

Espazo nº7: 2ºA

Espazo nº7: 2ºA

Espazo nº7: 2ºA

Espazo nº7: 2ºA

Espazo nº7: 2ºA

Espazo nº8: 2ºB

Espazo nº8: 2ºB

Espazo nº8: 2ºB

Espazo nº8: 2ºB

Espazo nº8: 2ºB

TERRAZA

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
41. PREVISIÓNS PARA ED. 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.
Terase 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 dos dispensadores non estarán accesibles sen
supervisión.
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo respetando a distancia interpersoal.
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 serán de fácil desinfección. Eliminaranse xoguetes ou obxectos que non
sexan estritamente necesarios.
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A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados. No
caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita.
Nos recreos reforzarase a vixilancia, procurando evitar o contacto e organizáronse distintas
quendas. Os elementos de xogo como tobogáns retiráronse para evitar a xuntanza entre o alumnado e
axudar á mellor organización dos recreos.
Os aseos serán de uso individual.
Empregaranse os aseos situados en cada aula.
Insistirase na hixiene de mans tanto antes como despois do seu uso e procederase á desinfección
dos mesmos.
Na porta dos aseos colocouse cartelería para indicar se o baño está ocupado ou libre.
A metodoloxía que se empregará está indicada na programación didáctica.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES
42. PREVISIÓN DE USO DESTES ESPAZOS
Nestes espazos, extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis
compartido.
É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas dos mesmos.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado na
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
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.
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
43. MEDIDAS CONCRETAS
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade.
No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a
protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva,
establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula.
Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.
O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso
de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia
de seguridade.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, haberá un 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 alumnado con NEE poderá usar os aseos cando o precise. Intensificarase a limpeza e a
desinfección como medida de prevención de risco despois de cada uso.
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que
ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades
educativas especiais, por exemplo pictogramas.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
44. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas
de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para
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inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do
cumprimento das normas.
O profesorado dispón 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 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/a e dos
elementos de uso común como teclados e pantallas.
As titorías realizaranse, sempre que sexa posible, de maneira 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 e o emprego de máscara xunto coa dispoñibilidade de
produtos de limpeza de mans.
Os órganos colexiados do centro reuniranse telemáticamente, sen descartar a presencialidade
cando sexa posible respectar o aforo e a distancia de seguridade.

MEDIDAS DE CARÁCTER PEDAGÓXICO E FORMATIVO
45. EDUCACIÓN EN SAÚDE.
O equipo COVID asegurarase que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro chegan e son comprendidas por toda a
comunidade educativa.
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Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de
prevención e hixiene aos traballadores/as do centro, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da
comunidade educativa nas reunións de Claustro, CCP e Consello Escolar.
Comunicarase (incluída a publicación na web e plataforma EDMODO) 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 implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas
de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á COVID-19, para facer do alumnado axentes
activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades incluíranse de
maneira transversal nos programacións e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan
desenvolvéndose no 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 a través de programas como son o Plan proxecta e Fundación SHE, entre outros.
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.

46. DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN QUE REALICE A CONSELLERÍA DE SANIDADE
E EDUCACIÓN

Na web do centro e na plataforma EDMODO publicaranse os avisos e noticias que afecten á comunidade
educativa. A tal efecto, haberá un espazo específico na web do centro: Espazo Covid. A información será
actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.

47. AULAS VIRTUAIS E ENSINO A DISTANCIA.

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando menos,
e para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da
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actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que
poida por en funcionamento a consellería.
No caso do alumnado no que non sexa posible o seu uso, arbitrarase un modo alternativo para a
comunicación coas familias e o mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar
á educación a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación didáctica.
Corresponde á Comisión TIC colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento da aula
virtual e colaborará cos compañeiros que teñen maior dificultade na implantación da mesma.
Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os grupos de
cada clase para as distintas materias, dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumnado e
profesorado.
Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos,
facilitarán ao alumnado os códigos de cada materia para poder acceder á aula virtual.
A aula virtual, os grupos, e os usuarios (profesorado e alumnado) Terán que estar plenamente
operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro.
No mes de setembro, os/as titores/as identificarán 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 notificarano ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e
as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.
As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino
presencial, semipresencial e a distancia.
Manteranse abertas as aulas virtuais durante todo o curso, independentemente da situación
sanitaria.
Nas programacións didácticas están previstas as medidas de proveer o dereito á educación ao
alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Inclúense os mecanismos que o profesorado
adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

48. DIFUSIÓN E PUBLICACIÓN DO PLAN

O Plan de adaptación á situación COVID-19 é un documento público, aprobado pola dirección do
centro, suxeito a variacións das autoridades educativas e sanitarias, a disposición das autoridades
sanitarias e educativas e da comunidade educativa. e poderá ser consultado por calquera membro da
comunidade educativa na web do centro.
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Este documento foi elaborado polo equipo COVID do CPR Concepción Arenal e aprobado pola
dirección do centro, segundo o Protocolo de adaptacion ao contexto da covid-19 nos centros de

ensino non universitario de galicia para o curso 2021-2022, Resolución conxunta, do 1 de
setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que
se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2021-2022” e Resolución do 10 de setembro da Secretaría
Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instruccións para a adopción de
medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia COVID-19.

Do seu contido informarase ao Consello Escolar.
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ANEXOS
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ANEXO I: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos
de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta
no seu centro de saúde.

Pr e se n t ou n a s ú lt im a s 2 se m a na s?

SI

N ON

Fe br e m aior de 3 7 ,5 º C
Sín t om a s r e spir a t orios

Tose se ca
D ificult a de r e spir a t or ia
Fat iga se ve r a ( ca n sa z o)
D or m u scu la r

Out r os sín t om a s

Fa lt a de olfa ct o
Fa lt a de gust o
D ia r r e a

Te n a ct u a lm e nt e a lgú n dos sín t om as? Sina la r ca le s e ca n do com e zar on.

SI
Tivo CON TACTO
na s ú lt im a s 2
se m an a s?

N ON

cunh a pe r soa COVI D - 1 9 +
confirm ado?
cunh a pe r soa e n illa m e n t o por
sosp e it a de in fe cción pola COVI D 19?
cunh a pe r soa COVI D - 1 9 +
confirm ado?

CON VI VI U n a s ú lt im a s
2 se m a n a s?

cunh a pe r soa e n illa m e n t o por
sosp e it a de in fe cción pola COVI D 19?
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA NAIS/PAIS/TITORES
LEGAIS DO ALUMNADO
D./Da _______________________________________________________________, con DNI número _________________________, como
pai/nai/titor legal do alumno/a ________________________________________________________________, matriculado no curso
______________________ (indicar curso e etapa), do CPR Concepción Arenal
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e
que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes
supostos:
- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu
pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo.
- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a 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.
En ________________________, a ______ de __________________ de 2021

ASDO. ______________________________________________________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
CLÁUSULA ADAPTADA AO REGULAMENTO (UE) 2016/679
E Á LEI ORGÁNICA 3/2018 DO 5 DE DECEMBRO
Responsable

COLEXIO CONCEPCIÓN ARENAL SOC. COOP. GALEGA
Dispoñer dunha base de datos da comunidade educativa do centro (persoal do centro, alumnos/ as, nais, pais,

Finalidade

titores/ as e outros conviventes co alumno/a e persoal propio do centro), para levar un control conforme o centro
educativo cumpriu a obrigación legal de informar a cada membro do protocolo de actuación en caso de detectar
síntomas compatibles con COVID - 19.

Lexitimación

Destinatarios

Dereitos

Delegado de Protección de
Datos (DPD)

Información adicional

Por interese público
Cumprimento dunha obrigación legal.
Non se cederán datos a terceiros, salvo por obrigación legal.
Acceso, rectificación e supresión dos datos persoais, así como outros dereitos adicionais explicados na información
adicional.

Ofinemu Auditores -Consultores SL Pode consultar a función do mesmo na información adicional.

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos en: www.ccarenal.es/index.php/menu-

secretaria/documentacion
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ANEXO III: PLANOS DE CIRCULACIÓN
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PLANO AULA TIPO PRIMARIA
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PLANO AULA TIPO ESO
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