“PLAN DE ADAPTACIÓN Á
SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO
2021-2022”

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
1.

Datos do centro

Código

Denominación

36010216

CPR DIVINO SALVADOR

Enderezo

C.P.

Estrada ó Vao,49

36330

Localidade

Concello

Provincia

Vigo

Vigo

Pontevedra

Teléfono

Correo electrónico

986490320

cpr.divinosalvador@edu.xunta.es

Páxina web
www.divinosalvador.com

Centro de saúde de referencia
CS CORUXO

2.

Rúa Padre Rivas Carrasqueira, s/n (Vigo)

986460536 Dna. Elena Ramos Costas

Membros do equipo COVID

● LYDIA TOYOS PÉREZ, Directora
ROSANA TOYOS PÉREZ, xefa de estudos do centro, como suplente da
directora.
Funcións:
1)
2)
3)
4)

Nomear membros e suplentes no equipo covid.
Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
Coordinación do equipo covid.
Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
Comunicación de casos.

5)
● JUAN FRANCISCO Dávalos López-Ibarra, Orientador
MAR LÓPEZ FERRANDO, titular da A.E.E, como suplente de JuanDávalos
Funcións:
1) Elevar as propostas do equipo da ESO.
2) Coordinar as entradas e saídas do alumnado de ESO.
3) Difundir a información ao ciclo de ESO e ás familias.

● SARA LEA OTERO, Pedagoxía Terapéutica
IRMA ÁNGEL REY, Audición e Linguaxe, como suplente de Sara Lea.
Funcións:
1) Elevar as propostas do equipo de educación de Infantil e Primaria.
2) Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Infantil e Primaria.
3) Difundir a información ao ciclo de Infantil e Primaria e ás familias.

3.

Determinación do espazo de illamiento COVID e dos elementos de protección que inclúe

Os espazos destinados ao illamento (Aulas COVID) son os seguintes:
Aula 8 (Edificio principal, planta baixa).
Aula de titoría nº39 (Edificio principal, planta segunda).
Aula de PT/AL nº23 (Edificio central, planta segunda).
Estas aulas contan con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de papel e panos
desbotables.
Dispoñen, tamén, de máscaras cirúrxicas, máscaras FFP2 sen válvula e pantalla facial.
As aulas deberán ser ventiladas e limpiadas posteriormente.
4.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (utilizar un cadro)

A relación de alumnos e alumnas nas diferentes etapas educativas (EI, EP e
ESO) é a seguinte:
3ºInfantil (Escola Infantil)
4ºInfantil-A
4ºInfantil-B
5ºInfantil-A
5ºInfantil-B
6ºInfantil-A
6ºInfantil-B
1ºPrimaria-A
1ºPrimaria-B
2ºPrimaria-A
2ºPrimaria-B
3ºPrimaria-A
3ºPrimaria-B
4ºPrimaria-A
4ºPrimaria-B
5ºPrimaria-A
5ºPrimaria-B
6ºPrimaria-A
6ºPrimaria-B
1ºESO-A
1ºESO-B
2ºESO-A
2ºESO-B
3ºESO-A
3ºESO-B
4ºESO-A
4ºESO-B
Ed. Especial
5.

16
9
10
14
14
15
15
20
21
20
20
17
18
24
23
20
20
21
21
27
26
24
24
23
22
21
10
3

Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)

Educación Infantil

7

Educación Primaria

15

Educación Secundaria

22

Orientación

3

Especial

2

P.A.S.

25

6.

Determinación dos grupos estables de convivencia (Infantil e Primaria) e dos colaborativos na etapa infantil, con
asignación da aula, do alumnado, do profesorado que exerza titoría e os especialistas que impartan materias ao grupo.

ETAPA DE INFANTIL
GRUPO
DE Nº
CONVIVENCIA DE
AULA

GRUPOS
COLABORATIVOS

TITOR/A

ESPECIALISTA
Inglés

3 ANOS A

14

3 (2 de 4 Y 1 Ana Belén Pérez Roberto Núñez Sara Lea Otero
de 5)
Pérez
Martínez
Irma Ángel Rey
Mar López Ferrando
Marta Estévez Lago

3 ANOS B

22

3 (2 de 4 y 1 Begoña Español Roberto Núñez Sara Lea Otero
de 5)
Rego
Martínez
Irma Ángel Rey
Mar López Ferrando
Marta Estévez Lago

4 ANOS A

17

3 (2 de 4 y 1 Marta Estévez Laura
Pérez Sara Lea Otero
de 5)
Posada
Rodríguez
Mar López Ferrando

4 ANOS B

15

3 (de 5)

5 ANOS A

18

5 (2 de 4 y 3 Ana Molares
de 5)

Laura
Pérez Sara Lea Otero
Rodríguez
Irma Ángel Rey
Mar López Ferrando
Marta Estévez Lago

5 ANOS B

16

5 (4 de 4 y 1 Lorena Alleres
de 5)

Laura
Pérez Sara Lea Otero
Rodríguez
Mar López Ferrando
Marta Estévez Lago

Beatriz Pardillo

PERSOAL DE APOIO

Laura
Pérez Sara Lea Otero
Rodríguez
Mar López Ferrando

ETAPA DE PRIMARIA
GRUPO
CONVIVENCIA
1ºA EP

DE AULA
Nº
24

TITOR/A
Ana
Isabel
Guisande

ESPECIALISTAS
Fernández Laura Pérez
Marta Villanueva

Tamara Ruibal
Rosa Salgueiro
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero
1ºB EP

26

Rosa Salgueiro Hermida

Laura Pérez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Ana I. Fernández
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

2ºA EP

31

Amparo Silveira Currás

Laura Pérez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Carolina Dávila
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

2ºB EP

27

Carolina Dávila Giráldez

Laura Pérez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Amparo Silveira
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

3ºA EP

43

Daniel Gómez Figueró

Laura Pérez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

3ºB EP

35

Mª Jesús Pascua González

Laura Pérez
Daniel Gómez
Tamara Ruibal
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

4ºA EP

42

Javier Estévez Ferreiro

Roberto Núñez
Tamara Ruibal
Marta Villanueva
Amparo Silveira
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

4ºB EP

36

Mª Teresa Álvarez Ballesteros

Roberto Núñez
Tamara Ruibal
Marta Villanueva
Daniel Gómez
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

5ºA EP

37

Guillermo Penas Molares

Roberto Núñez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Montse Losón/Rosalía
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

5ºB EP

41

Montse Losón Crespo
Rosalía Soler Sobrino

Roberto Núñez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Sabina Barreiro
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

6ºA EP

40

Sabina Barreiro Sanromán

Roberto Núñez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Carolina Davila
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

6ºB EP

38

Pilar Caramés Carrillo

Roberto Núñez
Marta Villanueva
Tamara Ruibal
Irma Ángel Rey
Sara Lea Otero

1ºA-ESO

27

Alicia Garrido

Marcial Comesaña
Alicia Garrido
Rosana Toyos
Luis Baltar
Marco Sanromán
Maite Castro
Sonia García

1ºB-ESO

26

Luis Baltar

Marcial Comesaña
Alicia Garrido
Rosana Toyos
Luis Baltar
Marco Sanromán
Maite Castro
Sonia García

2ºA-ESO

24

Carlos Solla

Tamara Ruibal
Jairo Pazos

ETAPA DA ESO

Marcial Comesaña
Dagoberto Gómez
Isabel Delgado
Carlos Solla
José María Márquez
Marcos Sanromán
2ºB-ESO

24

Marco Sanromán

Tamara Ruibal
Jairo Pazos
Marcial Comesaña
Dagoberto Gómez
Isabel Delgado
Carlos Solla
José María Márquez
Marcos Sanromán

3ºA-ESO

23

Jose M. Márquez

Tamara Ruibal
Jairo Pazos
José Márquez
Isabel Delgado
Luis Baltar
Rosa González
Marcial Comesaña
Sonia García
Isabel Montero

3ºB-ESO

22

Isabel Delgado

Tamara Ruibal
Jairo Pazos
José Márquez
Isabel Delgado
Luis Baltar
Rosa González
Marcial Comesaña
Sonia García
Isabel Montero

4ºA-ESO

21

Maite Castro

Tamara Ruibal
Isabel Delgado
Carlos Solla
Rosa González
Teresa Castro
Alicia Garrido
Maite Castro
Jairo Pazos
Dagoberto Gómez
Marcial Comesaña
Rosa Gonzálz
Isabel Montero

4ºB-ESO

11

Rosa González

Tamara Ruibal
Isabel Delgado
Carlos Solla

Rosa González
Teresa Castro
Alicia Garrido
Maite Castro
Jairo Pazos
Dagoberto Gómez
Marcial Comesaña
Rosa González
Isabel Montero

7.

Medidas específicas para os grupos de Infantil

As aulas de Infantil forman Grupos Estables de Convivencia.
Os Grupos Estables estarán conformados por subgrupos de 4- 5 nenos en
mesas separadas dos outros subgrupos pola distancia de seguridade de 1,5
metros.
Este ano os subgrupos de cada Grupo Estables de Convivencia, poden
interactuar entre eles, e nalgunhas actividades ao aire libre poden interactuar
co outro grupo Estable de Convivencia do mesmo nivel.
Recupérase parte dos recantos de xogo na aula.
Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesora e o
personal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso
obrigatorio.
Ao inicio da xornada levaranse a cabo accións que lembren as normas de
hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia. Os dispensadores de
xel hidroalcohólico serán accesibles sempre con supervisión do adulto.
Estará garantido a desinfección do material e dos espazos que empreguen os
alumnos.
A merenda realizarase de xeito individual en grupos estables de convivencia e
en espazos diferenciados.
8.

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)

As ausencias de persoal docente e non docente serán comunicadas a través da
mensaxería Esemtia ou por teléfonoá secretaría (tlfno: 986.490.320)
As familias comunicarán as incidencias e ausencias ao titor ou titora a través da
mensaxería Esemtia e estes reenviaranas aos membros do equipo COVID.

9.

Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)

PERSOAL: Levarase control de asistencia para o profesorado do centro por
medio da aplicación Esemtia, e seguirase o protocolo establecido pola
autoridade sanitaria en coordinación coa Consellería de Educación en caso de
sintomatoloxías previas. O persoal do PAS comunica a súa ausencia á Dirección
e se levará un rexistro aparte.
ALUMNADO: A asistencia do alumnado ao centro controlarase mediante a
plataforma Esemtia, e en todo momento se seguirán as instruccións dadas pola
autoridade sanitaria en coordinación coa Consellería de Educacion no caso de
que exista sintomatoloxía previa.
Tanto as ausencias do persoal coma do alumnado deberán ser comunicadas ao
equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa.

10.

Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades
sanitarias e educativas)

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID no personal non
docente, profesorado e alumnado non acudirán ao colexio.
● O PAS e os docentes avisararán ao Equipo COVID, materase en illamento
preventivo domiciliario e poñerase en contacto co seu centro de saúde
ou facultativos da mutua.
● A familia do alumnado contactará co centro de saúde do alumno/a e
avisará ao colexio. Neste caso non é necesario xustificar a ausencia.
Ante a detección de síntomas compatibles nun alumno/a durante a estancia ou
chegada ao colexio:
● O alumno/a permanecerá illado/a na Aula COVID ata que o/a veñan a
recoller.
● Contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá
presentarse no centro á maior brevidade.
● A familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou facultativo.
Ante a confirmación dun caso positivo:
● O Equipo COVID-19 recopilará a información necesaria para a
identificación dos contactos estreitos.
● A coordinadora do Equipo COVID-19 deberá poñerse en contacto coa
CSC (Central de Seguimento de Contactos) a través do teléfono
habilitado de 9 a 22h todos os días da semana. Tamén será a encargada
da comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.
● O CSC porase en contacto co caso confirmado para facilitarlle as
instruccións e identificar os contactos estreitos.
● O Equipo COVID-19 cargará os datos relativos aos contactos estreiros na
plataforma EduCovid.
● O equipo COVID-19 ten a obriga de segredo profesional sobre os datos
manexados.

● A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto
de declaración obrigatoria.
MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
11.

Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)

● Manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas
interaccións entre as persoas no centro educativo.
● Na etapa infantil, primaria e na unidade de educación especial o
alumnado organizarase en grupos de convivencia estable e non será
necesario aplicar o criterio de limitación de distancia. Nas aulas de
infantil e especial, con menos de 10 alumnos ou alumnas poderán
constituirse como un único grupo colaborativo que coincidirá co grupo de
convivencia estable. Se a transmisión é moi baixa permitirase que os
grupos de convivencia estable interaccionen con outros grupos do
mesmo curso, sobre todo ao aire libre.
● Na etapa da ESO a distancia entre os postos escolares será a máxima
que permita a aula, como mínimo de 1,20 metros desde o centro das
cadeiras.
Adxúntanse ao final do documento todos os croques das aulas de EI, EP, EE e
ESO.

12.

Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

● Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da
aula para tentar obter o máximo distanciamento.
● Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade
que teñan maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de música ou
similares.
13.

Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante
ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2021-2022)

Nas Aulas de PT e AL, no departamento de orientación e na unidade de
educación especial, mantéñense as catro medidas fundamentais na prevención
do coronavirus:
1. Uso obrigatorio da máscara cirúrxica ou hixiénica a partir dos 6 anos
sempre que a toleren.
2. Incremento da hixiene de mans ata un mínimo de 5 veces ao día.
3. Manter a distancia física establecida (recomendada de 1,5 metros
podéndose diminuir a 1,2 metros.
4. Potenciación da ventilación dos espazos pechados.

A maiores e, dada a excepcionalidade destes espacios, débense cumprir as
seguintes:
● Entre cada sesión realizarase unha ventilación de cinco minutos e unha
limpeza/desinfección dos elementos empregados
● Nas sesións de AL farase uso de máscaras transparentes, hixiene de
mans e ventilación do espazo dun mínimo de 5 minutos tras cada sesión.
● O material que sexa compartido debe de ser desinfectado ao inicio da
actividade e unha vez terminada a clase.
● Os alumnos que acudan as sesións de PT, AL ou a DO procederán do
mesmo grupo clase. Se a transmisión é moi baixa (nova normalidade)
permitirase que os alumnos interaccionen con outros alumnos do
mesmo curso.
● O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na
identificación das necesidades de protección e hixiene que este
alumnado precisa para a súa atención.
● No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as
mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por
parte deste alumnado.
● O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións
dirixidas a este alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas
de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas
especiais.
● O alumnado con necesidades educativas especiais contará cun
protocolo e orientacións de atención específicas, con especial atención
ás unidades e centros de Educación Especial.

14.

Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias
priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a
xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial
realizarase esta coas debidas medidas de protección.
Durante este curso poderán convocarse titorías segundo os tres modelos
propostos no protocolo:
● Telefónica: cando non sexa posible a reunión virtual.
● Virtual: a través da plataforma G Suite (Google Meet) ou da aplicación
que se estime oportuna, a determinar entre o titor e a familia.
● Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa
posible. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na propia aula ou
na sala de xuntas, previa cita e garantido a distancia de seguridade.
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente
desinfección de mans.
En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando como canle de
comunicación a plataforma do centro ESEMTIA.

15.

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

O Colexio Divino Salvador establece as seguintes canles de información coas
familias e persoas alleas ao centro.
● A páxina web do colexio será o soporte para a comunicación directa
para toda a comunidade educativa e onde se colgue toda a información
relevante a nivel xeral, onde foi creada unha zona especial para este
tema. http://www.divinosalvador.com/
● A plataforma Esemtia, será o canle oficial para as familias e persoal do
centro para que sexa más doado a comunicación mais individual.
Recórdaselle ás familias que a aplicación a teñan moi presente por ser o
canle mais rapido.
● Tamén contamos, para casos excepcionais, de algunha familia a
chamada por télefono 986.490.320, e o correo electrónico
info@divinosalvador.com.
● Cos provedores, e visitantes se realiza da forma que sempre
empregamos o correo electrónico e o télefono.
16.

Uso da máscara no centro

● O uso da máscara é obrigatorio en todo o centro escolar e durante toda
a xornada lectiva, a maiores do mantemento da distancia interpersonal
(1,5M).A súa utilización será efectiva a partires dos 6 anos de idade
independientemente do curso no que se atope. O profesorado deberá
ser exemplarizante para o resto da comunidade educativa.
● Dentro dos grupos de educación infantil o uso da máscara non é
obrigatorio, sen embargo o centro recomenda o seu uso sobre todo no
momento que saia da súa aula (recreo, aseo, entradas e saídas).
● Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así
como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por
exemplo no comedor.
● A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra
ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
● Dentro da información a suministrar ás familias, o alumnado e o persoal
dos centros incluírase a formación precisa sobre o sobre o uso correcto
das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas de
conservación e gardado durante períodos breves de non uso. Na
cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación
sobre uso de máscaras.
17.

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O Plan será informado á comunidade educativa por medio da páxina web do
centro.
De maneira individual, enviarase ás familias a través da aplicación Esemtia.
E finalmente, por correo electrónico para casos excepcionais.
O Plan poderá sufrir modificacións en función das instruccións que se dean
dende as Autoridades sanitarias ou educativas.
18.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal)

As medidas de limpeza e desinfección son as seguintes:

● Limpeza das aulas unha vez ao día, incluído o mobiliario.
● Nas aulas nas que se establezan quendas realizarase a limpeza,
desinfeccion e ventilación cando cambie o alumnado.
● Limpeza dos aseos de polo menos dúas veces ao día.
● Limpeza das zonas de uso común como as salas de profesores,
secretaría e recibidor.
● Limpeza das superficies de contacto: pomos das portas, mesas,
pasamáns, teléfonos, perchas.
● Vaciado das papeleiras.
● Limpeza e desinfección das Aulas COVID unha vez desaloxadas.

19.

Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas )

O persoal de limpeza é contratado directamente pola Dirección do colexio e,
neste curso, polo COVID-19, os tempos e funcións das limpadoras
increméntanse. Son as seguintes:
● Limpadora 1: Planta baixa do edificio central e ximnasio (Dúas horas
diarias).
● Limpadora 2: Escola Infantil e patios (Dúas horas e media diarias).
● Limpadora 3: Planta baixa e primeira do edificio principal (Catro horas
diarias).
● Limpadora 4: Planta segunda do edificio principal(Catro horas diarias).
● Limpadora 5: Planta superior do edificio principal(Catro horas diarias).
● Limpadora 6: Planta primeira e segunda do edificio central e vestiarios
do patio cuberto (Cinco horas diarias).
● Limpadora 7: Todos os días en xornada lectiva, 5 horas diarias, para
desenvolver as funcións explicadas no punto 19.
20.

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

● Todo o personal de limpeza levará os elementos de protección
aconsellados para levar a cabo este labor. Uso de luvas e de máscara e
bata. Aconsellaranse o uso de máscara de protección visual.
● Cada limpiadora terá os seus materiais diferenciados cos seus elementos
propios de limpeza.
● O material constará entre outros de viricidas, xel hidroalcohólico, panos
desbotables, etc.
● Empregaranse distintos puntos de información para que a comunidade
educativa saiba que a estancia foi desinfectada e está lista para a súa
utilización ou para ver que aínda se debe esperar para facer uso da
mesma.
21.

Cadro de control de limpeza dos aseos

O cadro de control de limpeza está en todas as aulas e espazos do colexio, non
soamente nos aseos. É a seguinte:
Limpadora

Día

Hora

Traballos

Sinatura

Inodoros
Pomos
Interruptores
Pupitres
Cadeiras

22.

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

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións
das aulas. O responsable principal desta función será o profesor despois de
rematada cada clase. A limpadora da mañá tamén debe ventilar as aulas que
encontre vacías de alumnos ao mesmo tempo que vacía as papeleiras.
VENTILACIÓN DA AULA No.............. .CURSO.....................
DATA HORA DURACIÓN OBSERVACIÓN/INCIDENCIA
DOCENTE PERSOAL LIMPEZA
23.

Determinación dos espazos para a xestión de residuos

● En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e
diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos
de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras...).
● O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel,
envases de plástico e lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan
de reciclaxe...)
● A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito
distinto, tendo en conta o que estipule para o seu tratamento de
residuos pola Xunta de Galicia.
● No caso de material desbotable dunha persona que presente síntomas
mentras se atopa no centro educativo, empregaranse dúas bolsas para o
material empregado (panos, máscaras, etc...), colocando unha dentro da
outra de diferente cor e procederase a limpeza e ventilación do espazo.
MATERIAL DE PROTECCIÓN
24.

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro

O coordinador do equipo COVID e o responsable de secretaria do centro serán
os responsables de inventariar todo o material de protección do que dispón o
centro. Para iso, crearase un apartado especial no inventario xeral de centro
para o material COVID. Tamén se levará a cabo unha contabilidade diferente
para este material que estará en todo momento controlado por os membros do
equipo COVID.
25.

Determinación do sistema de compras do material de protección

Mentras non se reciba a dotación da consellería o centro garantirá en todo
momento a cantidade de material de protección necesario tanto para o
profesorado como para o alumnado.
O xel hidroalcohólico, panos desbotables, limpa superficies, máscaras de
emerxencias por ruptura para as aulas, … serán repartidos segundo o uso ao
profesorado ou ao responsable de limpeza que deba facer as reposicións.
Para todo este material os proveedores serán os mesmos co que o centro
traballa. Faranse en todo momento pedidos específicos en canto cantidades e
tendo sempre en conta os requerimentos específicos de cada producto.
26.

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición

O centro, por medio do equipo COVID distribuirá todo aquel material necesario
para as aulas, as zonas comúns e entradas do centro.
Nas entradas, alfombras desinfectantes, dispensadores de pé de xel
hidroalcohólico. Nas aulas e outros espazos haberá un dispensador de xel para
a desinfección de mans e un difusor para a limpeza e disenfección de mesas,
pupitres, teclados e outros utensilios, ademáis de papeleira con tapa e pedal, e
dispensadores de panos de papel.
Antes do comezo de cada xornada escolar asegurará que todas estas estancias
estean na disposición de todo o material necesario e reporá o material antes do
comezo da xornada lectiva.
Durante a xornada lectiva o profesorado do centro será o encargado de pedir
ao equipo COVID, o no que este delegue, todos aqueles materiais necesarios
que se teñan que repoñer durante a xornada.
O persoal docente coma o persoal de limpeza serán os encargados de pedir a
reposición de material e de comunicar a necesidade da adquisición do mesmo.

XESTIÓN DOS GROMOS
27.

Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao plan de continxencia)

-Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais
que se atopen en calqueira destas situacións:
● teñan síntomas compatibles con COVID-19 (algunha das relacionadas no
Anexo I),
● 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,
● así como as persoas que estén en espera de resultado do PCR por
sospeita clínica.
-O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán
considerados contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de
Contactos lles indique o contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes
do caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou aquelas que
fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6 meses poderán acudir tanto á

escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas de
prevención.
-Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo,
seguirase un protocolo de actuación previsto con antelación en base ao
Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2
(Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia:
1. Levarase a un espazo separado de uso individual (Aula Covid),
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. Esta deberá solicitar unha consulta
telefónica co seu pediatra.
2. 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.
3. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de
traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro
de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario.
4. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo deberá
porse en contacto coa CSC e rexistar os contactos estreitos a través da
aplicación “EduCovid”.
-Considerarase unha situación de gromo cando no centro escolar se agrupen 3
ou máis casos con infección activa cun vínculo epidemiolóxico e nun período de
menos de 14 días entre o primeiro e o último caso. Será o CSC quen faga unha
valoración da situación e decida xunto co persoal de Xefatura Territorial de
Sanidade ou do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación
extraordinaria.
-A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a
corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do colexio, o peche
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa
totalidade de conformidade cos seguintes supostos según o Protocolo de
vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no
ámbito educativo non universitario de Galicia:
● Considérase contacto estreiro a calquera persoa do centro que
compartise espazo co caso confirmado a unha distancia menor de 2
metros durante máis de 15 minutos sen utilizar máscara. Estos contactos
serán determinados polo responsable COVID coa axuda da CSC ou XT de
sanidade.
● As persoas que teñan diagnóstico confirmado e/ou aquelas determinadas
como contacto estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento
de Contactos para o seu caso concreto.

● En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de
persoas e niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá
acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que conforman
unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña
xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que
integran un centro educativo.
-A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de
Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid19 para o curso 2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas no presente
protocolo relativas ao ensino a distancia. O colexio Divino Salvador dispón de
varias plataformas para o ensino a distancia (G.Suite, Esemtia, Snappet, Blink,
Aula Planeta).
-Finalizado o período de illamento/corentena das persoas que conforman unha
aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade
educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da
Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as
medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.
28.

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro
(Lydia Toyos Pérez) e na súa ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos (Rosana Toyos
Pérez).

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
29.

Canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal
substituto)

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español
os traballadores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre
que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as
medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores
especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as
medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o
establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
30.

Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao
protocolo—)

● A entrada será escalonada según a hora prevista para os diferentes
cursos e polas portas indicadas na seguinte taboa.
● O alumnado de infantil entrará acompañado dun so adulto polo patio ata
unha zona cercana a súa porta de entrada donde estarán esperando as
profesoras.
● Os mestres de primaria e da ESO acompañarán aos alumnos no
momento da entrada polo patio e/ou corredores, vixiando que se
cumplan as distancias interpersoais de seguridade e evitando que os
alumnos queden no patio.
● A súa vez, outros profesores esperarán ao alumnado nas portas das súas
aulas para verificar que todos fagan a desinfección de mans con xel
hidroalcohólico antes de entrar.
● Se chego tarde á entrada:A porta de entrada será pola secretaria e
poderá entrar dende as 9:15 ás 9:30 h.
Fóra dese horario, únicamente se pode entrar no centro no suposto de
acudir a unha cita médica ou administrativa.

ENTRADAS

LUGAR

HORA

PERSOAL
ACOMPAÑANTE

Infantil

Portal da Escola 9:00 a 9:10h
Infantil (porta do 14:55h
comedor).
Rúa José Rivas

2 profesoras

1º e 2º de EP

Portal grande do 8:50 a 9:00h
patio
colexio 14:55h
(rampa).
Rúa José Rivas

2 profesoras

3º a 6º de EP

Entrada Principal do 8:50 a 9:00h
colexio.
14:55h
Rúa Estrada ao Vao
49.

3 profesores/as

ESO

Portal Pequeno do 8:45-8:50h
patio
escaleiras.
Rúa José Rivas.

2 profesores/as

● As saídas tamén serán escalonadas, conforme a hora indicada para cada
curso.
● As familias deberán estar preparadas e atentas ás indicacións do persoal
docente de forma que o profesor poida identificar dende a distancia á
familia para poder deixar marchar ao alumno, e o rato da entrega sexa o
máis rápido posible.
● Establecerase, cerca da entrada, no patio, unha zona límite de acceso
para as familias donde o profesor fai a entrega do alumnado (só infantil
e 1º e 2º EP)

● O neno/a sairá ao encontro do familiar, procedendo á saída do centro o
máis rápidamente posible, sen facer paradas. Non se permitirá a
formación de grupos de pais/nais tanto dentro do recinto escolar como
nas inmediacións das entradas ao centro.
● O alumnado de 5º e 6º de EP poderá sair sen necesidade de
acompañante previa autorización dos pais/titores legais. Recoméndase
un punto de encontro fóra do recinto escolar.

SAÍDAS
Infantil

Porta principal do
edificio central e
portal grande do
patio.
Rúa
José
Rivas

Pola mañá ás
12:30 ou 13:00 h.
4º EI ás 16:50h.
5º e 6º EI ás
16:55h.

Pola
mañá
3
profesoras e pola
tarde
6
profesoras.

1º e 2º EP

Porta principal do
edificio central e
portal grande do
patio.
Rúa
José
Rivas.

1º EP ás 12:30, Pola
mañá
2
13:00 e 16:50h.
profesoras e pola
tarde
4
2º EP ás 12:30, profesoras.
13:00 e 16:55h.

3º a 6º EP

Entrada principal do De 3º a 6ºEP ás
colexio. Rúa Estrada 12:30 e 13:00.
ao Vao 49.
6º EP ás 16:50h
4º e 5º EP ás
16:55h.
3º EP ás 17:00h.

ESO

Portal pequeno do Luns e martes ás 3 profesores/as
patio escaleiras. Rúa 15:00h.
José Rivas
Mércores, xoves e
venres ás 14:30h.

Pola mána un
profesor de cada
nivel e pola tarde
os de cada curso.

De 3º a 6º

De 1º a 4
Bus

1º y 2º EP

4º, 5º y 6º

31.

Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas,
as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

Mantéñense nos corredores de todo o colexio indicacións para o sentido
de entrada e de saída diferenciados, indicando a circulación pola dereita de
forma individual e respectando a distancia de seguirdade. Estas circunstancias
están convenientemente sinalizadas mediante dispositivos visuais no chan.

.
32.

Cartelería e sinaléctica (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 colocación)

O colexio dispón de cartelería informativa nas entradas, secretaría,
corredores, vestíbulos, baños, comedor e aulas advertindo sobre o respecto da
distancia de seguridade, sintomatoloxia do COVID-19 e medidas de hixiene
social e individual. Tamén da correspondente sinalización con apoios visuais no
chan indicando as entradas e saídas e o sentido da circulación.

33.

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

O autobús que entre primeiro na cochera do colexio será tamén o primeiro que
empece a deixar baixar aos alumnos, por esta orde: os da ESO, despois os de
primaria por orde de curso de maior a menor ata 3º de Primaria, e finalmente o resto
que serán acompañados polo acompañante do transporte ata as súas entradas na
aula.
Ata que saian todos os alumnos dun autobús non se deixará baixar aos alumnos do
segundo vehículo e así ata que estén todos.
A entrada do alumnado transportado organizarase de xeito similar á saída.
O espazo de espera do alumnado será ao carón da baixada a cocheira e farase unha
ringleira coa suficiente separación de seguridade entre alumnos.

34.

Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos)

Entradas:
● A lo menos dous profesores en cada entrada regulando o “tráfico” de
nenos e o turno de entrada.

● Haberá tamén profesorado nos corredores, patio e portas das aulas
recibindo aos nenos botándolles hidroxel e ventilando as aulas.
Saídas:
● En educación Infantil cada titora entregará a súa clase.
● En Educación Primaria cada mestre de última hora entregará a súa clase
correspondente.
● En educación Secundaria cada profesor de última hora acompañará ata o
portal a súa clase, evitando deste xeito, que queden en grupos no patio.
● Tendo en conta o cambio horario todo o persoal colaborará para asimilar
o antes posible o novo funcionamento.
MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
35.

Aula matinal

É recomendable que o servizo de aula matinal só se empregue cando os
proxenitores non poidan por razóns do horario laboral cumprir cos
horarios de entrada do colexio e para conciliación familiar.
● Organizase en tres quendas de entrada:
○ As 7:30 h. con almorzo
○ As 8:00 h. con almorzo
○ As 8:30 h. sen almorzo.
●

Entradas, será polo portal pequeno de escaleiras e só se abrirá de 7:30
a 7:33 na primeira quenda, de 8:00 a 8:03, na segunda quenda e de
8:30 a 8:33 na última quenda, fora dos horarios empregados o portal
estará pechado e deberá esperar a seguinte quenda o a entrada do
horario normal do colexio. A puntualidade é imprescindible.
● É totalmente obrigatorio o uso de máscara.
● Espazo: usarase o comedor escolar e aula anexa, individualizando os
espazos para ter a distancia axeitada de 1,5 m..
●

36.

Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para
a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser
coordinadas co organizador do servizo)

La oferta de actividades extraescolares propuesta para este curso es la
siguiente:

37.

Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar

● As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente de xeito
telemático, evitando as xuntanzas cun número elevado de persoas.
● Os Consellos Escolares deberán celebrarse preferentemente por medios
telemáticos (G.Suite-Meet). Poderán ser presenciais cando a evolución
da COVID o permite e cumprindo as medidas de seguridade e protección
estipuladas.

38.

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias
priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a
xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial
realizarase esta coas debidas medidas de protección.
Durante este curso poderán convocarse titorías segundo os tres modelos
propostos no protocolo:
● Telefónica: cando non sexa posible a reunión virtual.

● Virtual: a través da plataforma G Suite (Google Meet) ou da aplicación
que se estime oportuna, a determinar entre o titor e a familia.
● Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa
posible. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na propia aula ou
na sala de xuntas, previa cita e garantido a distancia de seguridade.
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente
desinfección de mans.
En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando como canle de
comunicación a plataforma do centro ESEMTIA.

39.

Normas para a realización de eventos

Os eventos e celebracións (Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido, Letras
Galegas…) realizaranse sempre que se poda ao aire libre, mantendo os grupos
de convivencia en infantil, primaria e especial e respetando as medidas de
protección individual e colectiva en todas as etapas educativas.
Cando a actividade supoña a entrada no centro de persoal alleo este deberá
coñecer e asumir na súa totalidade o Protocolo COVID e o Plan de Adaptación
do Centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes
da actividade.
MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
40.

Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo
de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte)

O transporte escolar desenvólvese nun espazo cerrado, polo tanto, é
imprescindible para garantir a seguridade dos alumnos e traballadores manter
as medidas de prevención e extremar a hixiene.
É recomendable que o servizo de transporte escolar só se utilice cando os
proxenitores o persoa autorizada non podan levar ao neno o Colexio de
maneira particular.
Os horarios e percorridos poderán sufrir modificacións para adaptarse a nova
situación.
Por motivo da seguridade, se algún pai/nai non está na parada para recoller ao
seu fillo éste será devolto ao colexio á espera da familia.
O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso
polo órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser
utilizadas todas as prazas.
É obrigatorio o emprego de máscara para todos os usuarios, tamén para os
menores de 6 anos.

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar, salvo que, en
base a situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso
máis restritivo do mesmo.
As acompañantes do transporte escolar, cando resulte obrigatorio, velarán
porque todos os ocupantes do vehículo leven posto a máscara durante todo o
traxecto e que cada usuario ocupe o seu asento en todo momento.
Os vehículos escolares están dotados de xel hidroalcohólico e o seu uso é
obrigatorio antes de acceder o interior do autobús. Tamén contarán cun kit de
emerxencia con mascarillas.
Os autobuses serán desinfectados despois de cada uso prestando especial
atención ás superficies onde se producen máis contactos, como asentos e
barras.
Medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo.
O autobús que entre primeiro na cochera do colexio será tamén o primeiro que
empece a deixar baixar aos alumnos, por esta orde: os da ESO, despois os de
primaria por orde de curso de maior a menor ata 3º de Primaria, e finalmente o
resto que serán acompañados polo acompañante do transporte ata as súas
entradas na aula.
Ata que saian todos os alumnos dun autobús non se deixará baixar aos
alumnos do segundo vehículo e así ata que estén todos.
A entrada do alumnado transportado organizarase de xeito similar á saída.

Espazo de espera para o alumno transportado
O espazo de espera do alumnado será ao carón da baixada a cocheira e farase
unha ringleira coa suficiente separación de seguridade entre alumnos.
Criterios de priorización do alumnado para o uso do transporte
Os criterios de prioridade no caso de que se establezan limitacións de
capacidade serán os seguintes: a de maior distancia de residencia ao centro
educativo e da imposibilidade dos proxenitores por mor dos horarios de traballo
para recoller os menores.
MEDIDAS DE USO DO COMEDOR
41.

Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o
uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do
persoal do centro)

O colexio ofrece o servizo de comedor, aínda que poderá ser alterado se a
situación epidemiolóxica o require, e dependerá da organización do número de
comensales e dos espazos dispoñibles.
● O alumnado de infantil está acomodado por mesas donde estarán
alumnos do mesmo grupo de convivencia estable. Estas mesas estarán
ademáis separadas entre sí de modo que se garantice a distancia de
seguridade entre elas de 1,5 m.
● Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado.
● Todas as mesas do comedor, que son individuais, manteñen entre sí a
distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros e ademáis os alumnos
están sentados mantendo os grupos estables de convivencia.
● O alumnado accederá ao comedor coa mascarilla posta e acompañado
polos profesores, unha vez alí, gardarán a mascarilla na súa funda e a
volverán a poñer tan pronto rematen de xantar.

42.

Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as
diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)

1º QUENDA (12:30h)
CLASES
ESPAZOS
3 ANOS A
Vestíbulo 1ª planta
3 ANOS B
Vestíbulo 1ª planta
4 ANOS A
Aula
cercana
ao
comedor (nº13)
4 ANOS B
Aula
cercana
ao
comedor (nº13)
5 ANOS A
Aula sita na 1ª planta do
edificio central
5 ANOS B
Aula sita na 1º planta do
edificio central
1º EP A
Comedor
1º EP B
Comedor
2º EP A
Comedor
2ºEP B
Comedor

COIDADORAS
Patricia
Patricia
Susana

PROFESORES/AS
Ana Belén ou Begoña
Ana Belén ou Begoña
Marta Estévez ou Bea

Susana

Marta Estévez ou Bea

Sarai, MªCarmen

Ana Molares ou Lorena

Sarai, MªCarmen

Ana Molares ou Lorena

Mercedes
Mercedes
Marta E. L.
Marta E. L

Rosa ou Ana
Rosa ou Ana
Amparo ou Carolina
Amparo ou Carolina

2º QUENDA (13:20H)
CLASES
ESPAZO
3ºEP A
Comedor

COIDADORAS
Margarita, Mª Carmen

3ºEP B

Comedor

Margarita, Mª Carmen

4º EP A
4º EP B
5ºA EP
5ºB EP
6ºA EP
6ºB EP

Comedor
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor

Ana
Ana
María, Macarena
María, Macarena
María, Macarena
María, Macarena

PROFESORES/AS

3º QUENDA (14:30 ou 15:00h)
CLASES

ESPAZO

COIDADORAS

ESO (1º a 4º ESO)

Comedor

María, Domi, Merchi

43.

PROFESOR

Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal)

Unha xefa de cociña e un cociñeiro. Máis unha persoa axudante de cociña. O
protocolo de limpeza da cociña está documentado nos documentos específicos
de cociña (manual APPCC).
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
44.

Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do
centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas,
salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

Nestas aulas extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de
uso máis compartido.
● É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.
● O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de
cada materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez
terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que
ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
● 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 e recálcase a importancia
dunha axeitada ventilación dos espazos.
● 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. Cando se compartan materiais procurarase a súa limpeza e
desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans.
Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou
polideportivos pechados con ventilación reducida.
45.

Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

PRIMARIA
● Os alumnos bótanse xel ou se lavan as mans con xabón, antes e
despois de cada sesión.
● A transición aula-patio faise de forma ordenada e gardando as
distancias.
● Cada alumno pode levar a súa botella de auga .

● Hai RESPIRADOIROS (breathing areas) que son 6 zonas afastadas do
patio cuberto, onde poden acudir nun momento determinado. Por
exemplo, se se senten moi conxestionados ou lles custa respirar,
acuden alí para quitarse a máscara e tomar aire durante un intre. Só
pode haber unha persoa en cada respiradoiro. Xa probamos esta
dinámica e está funcionando, os nenos poden acudir cando o
consideren. Axúdalles a recuperar un pouco o alento tras algunha
actividade algo intensa.
● O uso de máscara é obrigatorio, agás que se realicen actividades no
exterior, de xeito individual, mantendo unha distancia de máis de 2
metros.
● Os alumnos cambiarán a máscara cando o estimen oportuno, sempre
afastados do resto do alumnos
ESO
Existen unha serie de normas de organización importantes, asociadas á
hixiene e organización, consecuencia da COVID-19. O departamento establece
as seguintes normas:
● Priorizaranse tarefas onde o alumnado sexa quen de manter, cando
menos, unha distancia interpersoal de seguridade de 1,5 metros.
● O uso de máscara é obrigatorio, agás que se realicen no exterior, de
xeito individual, mantendo unha distancia a máis de 2 metros e a
actividade sexa incompatible coa máscara.
● Todo o alumnado debe traer unha máscara de reposto para cambiala ao
rematar a clase. Ademais, é obrigatorio traer unha pequena funda para
gardar a máscara no caso de sacala nalgunha actividade cuxas
características se adaptan ao punto anterior.
● Realizarase unha hixiene de mans, como mínimo, antes do comezo da
sesión e ao remate da mesma, e sempre despois de ir ao aseo.
● O material compartido debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e
unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación
social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
● No momento de asearse, o alumnado debe ocupar os postos indicados,
todos eles garantindo unha distancia mínima entre persoas de 1,5
metros. É obrigatorio ter a máscara colocada en todo momento. Haberá
dúas ou tres quendas de aseo, en función do número de alumnado,

dado que os vestiarios teñen un aforo máximo de 6 persoas para
chichas e 5 para chicos. O alumnado fará a desinfección do posto
ocupado no vestiario, empregando para isto papel desbotable e unha
solución hidroalcohólica.
● O cambio de máscara producirase no espazo exterior (ao aire libre),
unha vez todo o grupo que forma unha quenda rematou o seu aseo. No
seu cambio, todas as persoas se atoparán situadas, cando menos, a
unha distancia interpersoal de 2 metros.
● A transición aula-ximnasio será ordenada e continua, de 1 en 1,
gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de
aglomeracións de alumnado.
● No contexto do COVID-19, cabe recordar que as persoas que presenten
algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse
agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para
quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan
inviable a súa utilización, non terán a obriga de levar posta a máscara.
En todo caso, a imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada
polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.

46.

Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo)

A entrada e saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de
seguridade e supervisados polo profesor/a.
Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o
grupo anterior antes de entrar.
Ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.
47.

Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)

A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo estipulado.
O alumnado deberá hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.
Ao rematar os usuarios e as usuarias desinfectarán os postos nos que
estiveron.

Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas
ordinarias.
48.

Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)

O foro dos aseos será do 50%, limitado á simultaneidade.
O persoal que acompañe aos alumnos e alumnas de infantil ou con NEE deberá
cumprir coas medidas de protección individual establecidas.
As persoas alleas ao centro únicamente poderán usar un dos aseos máis
próximos á entrada do centro.
MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

49.

Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)

Os patios deber ter unha vixilancia especial o tratarse de espazos máis amplos e onde o
alumnado ten maior liberdade de movemento, o que supón maior esforzo para garantir
as recomendacións sanitarias.
Os materiais usados no patio poderán compartirse coas medidas de hixiene necesarias.
As saídas o patio serán controladas e escalonadas para garantir a distancia interpersoal.
Os alumnos poderán estar con compañeiros e compañeiras do mesmo nivel educativo.
Os alumnos deberán cumprir as indicacións do profesorado e persoal autorizado.

●

HORAS E GRUPOS DE RECREO
➢ EDUCACIÓN INFANTIL

Setembro/ xuño:
● 1º quenda: 3 anos A, 4 anos B e 5 anos B.
● 2º quenda: 3 anos B, 4 anos A e 5 anos A.
Utilizaríamos como

espazos para dito fin, os patios de Infantil e da

Escola Infantil.
Outubro a maio:Facer unha soa quenda, baixando todo o ciclo de 11:00 a
11:30, xuntándose os niveis:
● 3 anos A y B ocupan sempre o patio da Escola Infantil.
● 4 años A y B e 5 años A y B ocupan o patio infantil dividido en
dúas zonas (casita e tobogán).
Fomentaranse actividades motoras, que non precisen o emprego de
materiais e xoguetes.

➢ EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso
1º e 2º EP

Sen chuvia
Zona do patio que xunta os
dous edificios. Dividido en
dúas
zonas,
rotando
semanalmente
Zona do patio dende os
olivos o patio cuberto,
marcarase zonas por curso.
Zona do patio dende os
olivos o patio cuberto,
marcarase zonas por curso.

3º e 4º EP
5º e 6º EP

Con chuvia
Aula/ gradas
edificio

do

seu

Aula/ Porche

Aula/ Patio cuberto

➢ ESO
Curso

Sen chuvia

Con chuvia

Patio cuberto, campo de fútbol exterior e
baloncesto cocheira
1º ESO
A/B
Semanas alternas
Gradas patio cuberto zona 1
Patio cuberto, campo de fútbol exterior e
baloncesto cocheira
2º ESO
A/B
Semanas alternas

Curs Sen chuvia
o

Gradas patio cuberto zona 2

Con chuvia

3º Zona olivos, Grada frontal edificio central e Grada
ESO campos baloncesto (muro pintado)
central
A/B
Zona Cuberta entrada edificio principal, Grada
frontal edificio central e campo baloncesto (verxa
exterior)
Semanas alternas

frontal

edificio

4º Zona olivos, Grada frontal edificio central e Zona Cuberta entrada edificio
ESO campos baloncesto (muro pintado)
principal
A/B
Zona Cuberta entrada edificio principal, Grada
frontal edificio central e campo baloncesto (verxa
exterior)
Semanas alternas

Os alumnos rotan as posicións de xeito periódico (semanalmente). Os alumnos de cada
curso comparten zona común. Cada zona do patio ocupa a súa posición correspondente
se chove independente do curso que a ocupe nese momento.

50.

Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

EDUCACIÓN PRIMARIA

ESO

51.

Metodoloxía na aula e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean
situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

INFANTIL E PRIMARIA (1º E 2º EP):
●

Familiarizarse coas medidas hixiénico-sanitarias creando un entorno saudable
e

●

seguro.

Coñecer as novas medidas organizativas na aula, patio, accesos... para previr
o risco de contaxio.

●

Fomentar o desenvolvemento da súa autonomía respectando as medidas de
seguridade.

●

Expresar emocións, aumentar a confianza e compartir o vivido e sentido
durante a pandemia.

●

Formar un grupo de convivencia estable (aula) dividido en pequenos
subgrupos de 4-5 alumnos para mellorar a trazabilidade dos contactos,
separados dos demais subgrupos pola distancia mínima de seguridade.

●

Fomento de actividades ao aire libre.

●

Uso individual de material. (compra común) de ceras, lapices, tesoiras,
pegamento…

●

En determinadas actividades na que o subgrupo comparta material non
funxible, a titora o desinfectará unha vez rematen o seu uso.

●

Durante os primeiros días enviaremos as licenzas dixitais. É importante que as
familias as activen.

●

Nos aniversarios, por seguridade non traerán os caramelos da casa. En lugar
diso teremos na clase unha bolsa reservada para esas celebracións de xeito
que poidan repartilos de xeito seguro.

●

Non está permitido traer xoguetes da casa nin xel hidroalchólico.

●

O uso da máscara é recomendable. No caso de traela, deberán vir con ela
posta e ademais traer:
- Outra máscara limpa de reposto nunha bolsa/funda preferiblemente de
tela lavable (mellor transpiración) e sinxela de manipular para eles.
-Outra bolsa/funda para gardar a máscara sucia.
Tanto as máscaras coma as bolsas/fundas virán marcadas co nome do
neno/a.

USO DOS ASEOS:
Sinalizar mediante adhesivo no chan, dous camiños: un de entrada e outro de
saída, así mesmo,o alumnado agarda o seu turno,indicado por tamén pegados
no chan.
Para unha maior axilización no seu uso, os baños serán mixtos.
Establecemos quendas no uso dos baños:

ASEO SETEMBRO/XUÑO

ASEO OUTUBRO A MAIO

10:20 h

3 anos A

10:20h

3 anos

10:30 h

4 anos B

10:30 h

4 anos

10.40 h

5 anos A

10:40 h

5 anos

10:50 h

3 anos B

11:00 h

4 anos A

11:10 h

5 anos B

13:00 h

3 anos A

13:10 h

4 anos B

13:20 h

5 anos A

12:35 h

3 anos B

12:45 h

4 anos A

12:55 h
52.

5 anos B

Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

1. MERENDAS
Para as merendas deberán traer un recipiente tipo táper,para evitar o
contacto dos alimentos coa superficie, as merendas realizaranse nas
aulas, xa que non é viable realizalas cos máis pequenos no patio.
1. ACTIVIDADES:
●

Empregar o patio, para realizar actividades fora da aula,
establecendo horarios de uso.

●

Dividir o tramo de escaleiras que van dende a entrada de infantil ao
primeiro andar, mediante unha liña no chan, habilitando a zona da
dereita para infantil e a esquerda para primaria.

●

Compre habilitar un aula para as titorías telemáticas, dotando áo
ciclo dun ordenador con cámara.

●

Os nenos non poderán traer xoguetes das súas casas.

●

As actividades colaborativas entre familia e escola poderanse facer
ao aire libre este curso, así como as saídas escolares.

●

Enviar ás familias o protocolo de Infantil antes da reunión de
principio de curso.

●

Con respecto ó alumnado con NEE consideramos preciso obter o
máximo apoio posible, tanto dentro coma fora da aula.

Recomendación do uso da máscara por todo o alumnado da etapa de Infantil.
Así mesmo lavarán nas súas mochilas dúas bolsas ou recipientes; unha coa
máscara de recambio e outra para a usada.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES
53.

Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e
ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención)

Aula de Informática
● Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os equipos sexan
desinfectados despois do seu emprego entre grupos.
● Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos desbotables.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE
54.

Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN COVID-19 PARA A AULA DE
E.E.
●

55.

Co alumnado con NEE mantéñense as catro medidas fundamentais na prevención do COVID19: uso de máscara de protección, distancia física de 1,5m, hixiene de mans e ventilación dos
espazos.
○ 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. O alumnado utilizará máscara quirúrxica ou hixiénica, que cumpra coa
normativa UNE 0064 (para as de un só uso) ou UNE 065 (para as reutilizables).
○ Xa que hai alumnado que non pode facer uso de máscaras e cos que ademáis non
sempre é posible gardar a distancia de seguridade, hai que incrementar a hixiene de
mans e a utilización de máscara quirúrxica ou textil co marcado (UNE 065) xunto coa
recomendación da utilización de pantalla/viseira.
○ Incrementarase a hixiene de mans ata un mínimo de cinco veces ao día.
○ Potenciarase a ventilación dos espazos pechados.
○ Darase prioridade ao material manipulativo e individualizado, de xeito que cada alumno
só tenga acceso ao seu propio material que gardarase nun espacio propio dentro da aula.
○ No caso do alumnado que non teñen 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.
○ Empregarán o aseo da planta Baixa do edificio principal do centro no que se
intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.
○ O alumnado con necesidades educativas especiais formará o grupo de convivencia
estable coa aula á que pertenece.
○ No caso dos alumnos en escolaridade combinada o alumnado formará grupo de
convivencia estable coas aulas que lle corresponden. Facilitarase que comparta espazos
de uso común e algunhas asignaturas específicas para facilitar a súa inclusión.
○ O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do centro.
● Cando un alumno ou alumna con necesidades educativas especiais desenvolva síntomas
compatibles con Covid-19 no centro educativo seguirase o protocolo de actuación do
centro previamente elaborado.

Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de
extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada
circunstancia)

O Equipo Covid mantedrá reunións semanais onde haberá un apartado especial para a
valoración das medidas establecidas para a aula de EE para a súa adaptación a cada
circunstancia.
O Equipo COVID (xunto co DO) establecerá e valorará as medidas de protección
establecidas para o ANEE.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
56.

Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que
sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)

Reunións:
● Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as
normas de protección e o aforo dos espazos.
● Cando non sexa posible cumprir estas normas faranse a través
de G.Suite-Meet.
● Unha vez rematadas as reunións é preciso hixienizar o lugar que
ocupou cada un así como os elementos de uso común como
teclados e pantallas.
● En todas as salas haberá dispensador de xel hidroalcohócio e

panos desbotables.

57.

Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

Reunións dos órganos colexiados:
Os claustros celebrarase no salón de actos. Se non fora posible
empregarase a comunicación telemática usando a GSuite (Google
Meet).
O Consello Escolar realizase nunha sala onde sexa posible manter a
distancia de seguridad (1,5 metros). En caso contrario poderá
convocarse unha reunión telemática a través de G.Suite (Meet).
MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
58.

Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a
prevención e hixiene fronte á covid-19. O colexio informará 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:
● O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de
gardala nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e
lavado.
● 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 xel hidroalcohólico, durante
polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente
sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5
veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro,
antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao
aseo.
● A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material
compartido.
● A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a
transmisibilidade.
● 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 polo profesorado a realización unha vez sentados na aula
mediante a formulación de preguntas.
● Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos
comúns.

● Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de
solución alcohólica atendendo ás características de cada centro.
● Xerar 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. Será necesario garantir a
existencia de xabón e papel para secar as mans.
● Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos
ou de xel hidroalcohólico nos espazos comúns.
● Xerar sistemas de 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 e sempre aloxándose do resto das persoas.
➢ 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,
usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.

59.

Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro).

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de
Comunicación do colexio para a difusión de toda a información de relevancia
con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías de
Educación e Sanidade, facendo uso intensivo da páxina web do colexio e a
aplicación Esemtia para os usuarios da mesma.
Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de
interese.

60.

Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado
que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a
comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)

O profesor encargado da xestión e dinamización das aulas virtuais será o
coordinador TIC.
61.

Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións
existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa
maior brevidade posible para que a comunidade educativa poida organizar o
mes de setembro. Este documento recollerá as datas das reunións coas
familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán
flexibilizados para poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición
de hábitos recollidos neste plan.
As datas mais salientables serán publicadas na páxina web do colexio

no calendario disposto a tal efecto. Levará recollido tamén unha estimación do
período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil.

62.

Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a
disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)

PLANOS
DAS

AULAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL

PLANOS
DAS
AULAS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

PLANOS
DAS
AULAS DA
ESO

PLANO
DA
AULA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A ESCOLA INFANTIL DIVINO SALVADOR
Previa a la nueva incorporación de los niños-as al Centro, las familias firmarán
una Declaración Responsable, donde se comprometen a cumplir las
indicaciones correspondientes, así como una Encuesta de autoevaluación clínica
de la COVID-19, en ésta podrá identificar síntomas clínicos de sospecha de
tener infección por coronavirus.
PASOS A SEGUIR:
1º EN CASA
Antes de salir de casa realizaremos la autoevaluación diaria ( se seguirá el
modelo Anexo I enviado a las familias) que consistirá en comprobar que el
niño-a no tiene:
-Fiebre mayor de 37´5º C.
-Tos
-Síntomas respiratorios
2º ACCESO A LA ESCUELA
-Uso de la mascarilla.
-La entrada de acceso será por el portal de la Escuela. En este curso sólo
podrán acceder al centro por este portal los alumnos y familiares de Educación
Infantil. Todas las demás personas deberán acceder por la entrada principal del
colegio.
-Seguirán la señalización del suelo indicada con flechas a su margen derecha.
-Para la llegada de los niños-as se ruega puntualidad a las familias y
acompañados por una sola persona.
#RECORDATORIO
No olvidemos que en todo momento se deberá llevar puesta la mascarilla y
mantener la distancia de seguridad de 1´5m.
3º ENTRADA EN EL AULA
-Se realizará a partir de las 9:00-9:30 h.

-Las familias esperarán turno en el porche de la Escuela.
-Paso a la zona de desinfección:
● Alfombra virucida (niños-as).
4º SALIDA DEL CENTRO
-El horario de salida será de 12:30-13:00h./ 15:00h./ 17:00 h.
-Las familias abandonarán el centro siguiendo la señalización indicada en el
suelo por el margen izquierdo.
* Una vez que los niño-as estén en el aula, el portal de acceso permanecerá
cerrado.
5º DESINFECCIÓN DEL MATERIAL QUE LLEVARÁN
CENTRO

LAS FAMILIAS

AL

-Toallitas
-Pañales
-Muda (cerrada en una bolsa de plástico con su nombre por fuera).
-Gorra
-Calcetines antideslizantes
-Portameriendas
-Manta (sólo para aquellos que duerman la siesta ).
*Todo esto tendrá que estar debidamente marcado con el nombre del
niño-a.
6º COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-Deberán estar localizadas en todo momento por si los niños-as muestran
alguna sintomatología clínica, de ser así tendrán que presentarse en el centro
con la mayor brevedad posible.
-La comunicación diaria será preferiblemente por la plataforma Esemtia , dando
prioridad a la vía telefónica si hubiera alguna incidencia importante.
-Las tutorías serán con cita previa y siempre cumpliendo con la normativa
sanitaria vigente.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR DENTRO DE LA ESCUELA INFANTIL

Ante un caso sospechoso de infección activa por SARS-CoV-2 de un alumno en
la Escuela Infantil, el tutor telefoneará a los miembros del Equipo Covid:
-Sara ( 658470291)
-Irma (sustituta,619782884)
Éstos recogerán al posible infectado y lo llevarán al aula de aislamiento
(Antigua aula de plástica, 1º planta Ed. Infantil).
El Equipo Covid avisará a Secretaría para que llamen a la familia. Cuando llegue
la familia al Centro, Secretaría avisará al miembro del E. Covid para que
acerque al posible infectado al vestíbulo.
La familia contactará con:
-El pediatra
-061,…

