PLAN DE ADAPTACIÓN
Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021

Versión 20 OUTUBRO 2020

Segundo figura no propio Protocolo publicado pola Xunta de Galicia:
“O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e seguras mediante o
establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse no inicio do
desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado
e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. Inclúe
as medidas de detección precoz dos casos e a súa xestión axeitada. O documento é de aplicación aos centros
públicos de ensino non universitario e, adaptado ás súas peculiaridades, aos centros privados concertados que
imparten ensinanzas non universitarias
O conxunto de medidas incluídas no presente protocolo foron examinadas polas autoridades sanitarias
autonómicas, porén son obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e das decisións
que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa
necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren.”
Hai que ter en conta en calquera caso que “o risco cero non existe” e que o alcance das medidas sempre será
limitado entre outras cousas, posto que o alumnado, as familias e o persoal do centro socializan noutras
contornas alleas ao mesmo.
O noso obxectivo será minimizar a posibilidade de contaxio no centro, e minimizar á vez as súas posibilidades
de propagación de producirse.

1

Datos do centro

Código

Denominación

COLEXIO APÓSTOL SANTIAGO – XESUÍTAS VIGO

Enderezo

C.P.

RÚA SANJURJO BADÍA 79

36207

Localidade

Concello

Provincia

VIGO

VIGO

PONTEVEDRA

Teléfono

Correo electrónico

986.371011 cpr.apostol.santiago@edu.xunta.gal

Páxina web

WWW.COLEXIOAPOSTOL.COM

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
2. Membros do equipo COVID (incluír teléfonos móbiles e posible asignación de tarefas aos membros)

CARGO

NOME

DIRECTOR XERAL

Iván Mirón Cabaleiro

DIRECTORA EIEP

Rosa Ana Souto González

DIRECTORA
ESOBACH

Ana Patricia Rodríguez Rodríguez

TELÉFONO

FUNCIÓN

986 371 011

Coordinación Xeral do Equipo COVID19.
Interlocución
coa
Administración
Educativa e Sanitaria

986 371 011

Coordinadora Incidencias COVID19 en EIEP.
Xestión de incidencias alumnado EI-EP e
persoal docente da etapa

986 371 011

Coordinadora Incidencias COVID19 en
ESO-BACH.
Xestión de incidencias alumnado
ESOBACH e persoal docente da etapa

POR PARTE DEL PAS: PARA CUESTIONES DE HIGIENE, SANIDAD, RECURSOS Y STOCKS

ADMINISTRADORA

Ana Belén Núñez Gómez

ENFERMERÍA

Victoria Vázquez García

986 371 011

Aprovisionamento de material COVID19
Xestión incidencias COVID19 persoal
NON docente.

986 371 011

Recepción, arquivo e xestión de toda a
información COVID xerada.
Xestión de material COVID19

3. Centro de Saúde de referencia (incluír persoa de contacto e teléfonos).
CENTRO SAÚDE TEIS Dirección: Rúa Ángela Iglesias Rebollar, s/n, 36201 Vigo, PO
Persoa de contacto asignada polo Centro de Saúde: Doctor José Luis López Vilar
Teléfonos: Central 986 37 42 29/ Citas 986 37 84 37

4. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe.
Unha ala enteira do 3º piso de Comunidade. Constará de 4 habitacións individuais anexas á enfermaría pero
illadas.
Cada habitación contará con:
- Aseo individual
- Cama
- Ventás para ventilación.
- Material EPI

5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa (utilizar un cadro).

INFANTIL

PRIMARIA

ESO

BACH

Sección

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

A

21

25

25

25

25

25

26

25

26

29

29

30

30

33

32

B

21

25

25

25

25

24

26

26

26

29

28

30

30

33

20

C

21

25

25

25

25

25

26

26

26

30

28

30

29

28

31

D

22

25

25

25

25

26

25

25

25

30

28

30

29

24

31

TOTAL

85

100

100

100

100

100

103

102

103

118

113

120

118

118

114

6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)
Persoal docente: 101 persoas

PAS: 62 persoas

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

ETAPA

NIVEL

GRUPO

Nº ALUMNOS

Nº PROFESORES

AULA

Infantil

4º

A

21

2

Aula da súa titoría

Infantil

4º

B

21

2

Aula da súa titoría

Infantil

4º

C

21

2

Aula da súa titoría

Infantil

4º

D

22

2

Aula da súa titoría

Infantil

5º

A

25

2

Aula da súa titoría

Infantil

5º

B

25

2

Aula da súa titoría

Infantil

5º

C

25

2

Aula da súa titoría

Infantil

5º

D

25

3

Aula da súa titoría

Infantil

6º

A

25

4

Aula da súa titoría

Infantil

6º

B

25

3

Aula da súa titoría

Infantil

6º

C

25

2

Aula da súa titoría

Infantil

6º

D

25

3

Aula da súa titoría

ETAPA

NIVEL

GRUPO

Nº ALUMNOS

Nº PROFESORES

AULA

Primaria

1º

A

25

5

Aula da súa titoría

Primaria

1º

B

25

6

Aula da súa titoría

Primaria

1º

C

25

6

Aula da súa titoría

Primaria

1º

D

25

5

Aula da súa titoría

Primaria

2º

A

25

5

Aula da súa titoría

Primaria

2º

B

25

4

Aula da súa titoría

Primaria

2º

C

25

5

Aula da súa titoría

Primaria

2º

D

25

4

Aula da súa titoría

Primaria

3º

A

25

6

Aula da súa titoría

Primaria

3º

B

24

6

Aula da súa titoría

Primaria

3º

C

25

6

Aula da súa titoría

Primaria

3º

D

26

6

Aula da súa titoría

Primaria

4º

A

26

5

Aula da súa titoría

Primaria

4º

B

26

5

Aula da súa titoría

Primaria

4º

C

26

5

Aula da súa titoría

Primaria

4º

D

25

5

Aula da súa titoría

Primaria

5º

A

25

5

Aula da súa titoría

Primaria

5º

B

26

5

Aula da súa titoría

Primaria

5º

C

26

5

Aula da súa titoría

Primaria

5º

D

25

6

Aula da súa titoría

Primaria

6º

A

26

6

Aula da súa titoría

Primaria

6º

B

26

5

Aula da súa titoría

Primaria

6º

C

26

6

Aula da súa titoría

Primaria

6º

D

25

5

Aula da súa titoría

Aínda que non sexan grupos estable de convivencia engadimos os datos de ESOBACH
ETAPA

NIVEL

GRUPO

Nº ALUMNOS

Nº PROFESORES

AULA

ESO

1º

A

28

12

Aula da súa titoría

ESO

1º

B

30

11

Aula da súa titoría

ESO

1º

C

30

10

Aula da súa titoría

ESO

1º

D

30

10

Aula da súa titoría

ESO

2º

A

30

12

Aula da súa titoría

ESO

2º

B

28

12

Aula da súa titoría

ESO

2º

C

28

13

Aula da súa titoría

ESO

2º

D

28

13

Aula da súa titoría

ESO

3º

A

30

13

Aula da súa titoría

ESO

3º

B

30

11

Aula da súa titoría

ESO

3º

C

29

14

Aula da súa titoría

ESO

3º

D

30

12

Aula da súa titoría

ESO

4º

A

30

15

Aula da súa titoría

ESO

4º

B

30

15

Aula da súa titoría

ESO

4º

C

28

17

Aula da súa titoría

ESO

4º

D

29

17

Aula da súa titoría

BACH

1º

A

33

16

Aula da súa titoría

BACH

1º

B

33

17

Aula da súa titoría

BACH

1º

C

26

19

Aula da súa titoría

BACH

1º

D

26

16

Aula da súa titoría

BACH

2º

A

31

16

Aula da súa titoría

BACH

2º

B

21

12

Aula da súa titoría

BACH

2º

C

31

14

Aula da súa titoría

BACH

2º

D

31

10

Aula da súa titoría

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

Co fin de minimizar o contacto entre distintos grupos de alumnado, facilitar con máis seguridade posibilidades
dunha mellor socialización na propia aula, e poder ter ben illado e localizado un posible abrocho, entenderase
que cada sección de EI-EP constituirá un Grupo de Convivencia Estable, que se manterán tamén nos recreos ou
no comedor, sen interactuar con outros nenos.
No caso de non poder evitar o contacto con outros grupos ou seccións e determinadas situacións ou traslados
será obrigatorio o uso da máscara segundo figura no punto 3.2 do Protocolo da Xunta.
-

O alumnado lavará as mans con xel hidroalcohólico ao acceder á aula.

-

O alumnado entrará na clase coa máscara posta e manteraa ata chegar ao seu pupitre.

O alumnado ubicará as súas pertenzas de uso individual no seu pupitre, prescindindo do uso dos percheiros
no caso de EP.
En EI non é posible prescindir dos percheiros pero a entrada gradual e a través dun código de colores
minimizarán posibles aglomeracións.
-

O alumnado sairá ao recreo mantendo o grupo de aula e asignaráselle un espazo de referencia no patio:

RECREO EDUCACIÓN INFANTIL: 10:40h-11.10h
Curso/Sección

A

B

C

EI 3 anos

Patio Infantil “Columpios”

EI 4 anos

Pista Fútbol Sala Igrexa

EI 5 anos

Pista Fútbol 7 Comedor separados por zonas

D

Pista Baloncesto Igrexa

RECREO EDUCACIÓN PRIMARIA: 11.15h-11.45h

Curso/Sección

A

B

1ºEP

6ºEP

Pista Baloncesto Igrexa
Pista Fútbol Sala Igrexa

Pista Baloncesto Comedor

4ºEP
5ºEP

D

Patio infantil

2ºEP
3ºEP

C

Pista Fútbol 7 Comedor

Pista Fútbol 7 Comedor
Zona da
Virxe

Campos
Asfalto
Campo herba

Gaiola

RECREO ESO-BACH: 11.50h-12.15h

Curso/Sección

A

B

C

D

1ºESO

Pista
Baloncesto
Igrexa

Pista
Baloncesto
Igrexa

Patio Infantil
“Corralito”

Soportais

2ºESO

Pista Fútbol
Sala Igrexa

Pista Fútbol
Sala Igrexa

Pista Fútbol Sala
Igrexa

Pista Fútbol Sala Igrexa

3ºESO

Frontón

Frontón

Pista Baloncesto
Comedor

Pista Baloncesto
Comedor

4ºESO

Pista Fútbol 7
Comedor

Pista Fútbol
7 Comedor

Pista Fútbol 7
Comedor

Pista Fútbol 7 Comedor

1ºBACH
2ºBACH

Baixos Pavillón BACH
Zona da Virxe

Baixos Pavillón BACH
Campos Asfalto

Baixos Pavillón BACH
Corredor Pabillón

Baixos Pavillón BACH
Corredor Pabillón

O alumnado en EI-EP tomará o almorzo na clase. 5 minutos antes de soar o timbre lavará as mans con
xel hidroalcohólico, almorzarán, limparán e baixarán ao recreo. Recomendarase almorzos sinxelos e
preferiblemente en “tuppers” mellor que con envoltorio plástico.
-

O material será de uso individual para cada neno/a.

-

Uso de escaleiras:

o

Infantil 4 anos: Cada sección por un lado da escaleira de forma gradual.

o

3º educación primaria: Zona pasamáns

o

4º educación primaria: Zona pasamáns

o

5º educación primaria: Zona pasamáns 6º educación primaria: Zona pasamáns

o

1ºESO: Escalera 1.

o

2ºESO: Escalera 1.

o

3ºESO Escaleira 2.

Moi importante insistir ao alumnado en que procuren NON TOCAR paredes nin pasamáns na medida do posible.
No caso específico de Educación Infantil seguiremos as indicacións da Consellería no seu punto 22 do Protocolo:

-

Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de

hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas
como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás
pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non

deben de ser accesibles sen supervisión.

-

Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa longa ou

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

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

garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes materiais
non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos
que non sexan estritamente necesarios.
-

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

distintas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areeiros
en grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado. A organización dos recreos poderá limitarse a
un solo grupo con alternancias horarias entre grupos, a criterio da dirección do centro.
-

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

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

9. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para

comunicar incidencia e ausencias.
Sintomatoloxía compatible de alumnado/familias:
-

A familia comunica ao seu titor/a e a enfermaría a través de Alexia.

-

O titor traslada por mail a información á Coordinación e á Dirección de Etapa.

Sintomatoloxía de personal docente:
-

O profesorado comunica á Dirección de Etapa correspondente.

-

Dirección comunica a Enfermaría

Sintomatoloxía de personal NON docente:
-

O persoal comunica a RRHH.

-

RRHH comunica a Enfermaría.

Enfermería e o Equipo COVID levarán un rexistro de todos os casos, tanto de familia/alumnado como
de persoal Docente e Non Docente.

10. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.
Alumnado: As ausencias rexistraranse na plataforma educativa Alexia.
Persoal Docente: As ausencias serán rexistradas polas Direccións das Etapas.
Persoal Non Docente: As ausencias serán rexistradas pola Administradora Xeral e Responsable de RRHH.

As ausencias resultantes de sospeitas de COVD19 serán rexistradas dun xeito específico por Enfermaría.

11. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas.

As incidencias serán comunicadas:
Ás autoridades sanitarias: As incidencias serán comunicadas ao Centro de Saúde de referencia, aínda
que no Protocolo non indica que sexa o Centro o que deba comunicar os posibles casos, senón que fai
referencias ao persoal do Centro, e ás familias do alumnado.
Ás autoridades educativas: As incidencias será comunicadas a través de canle á que fai referencia o
Protocolo da Consellería, e non seu defecto, ao noso Inspector de Educación asignado.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Normativa xeral vinculada ás Medidas Individuais
Sobre o Persoal docente e non docente:
- O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria
de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha
infección por SARS- CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se
describe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro.
- Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal non
docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de
referencia e a algunha das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en
illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso
cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e
prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran
Sobre o alumnado e as súas familias:
Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán
unha un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles
cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico- epidemiolóxica que se describe no
Anexo I que debe realizarse antes da chegada ao centro.
No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao
centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do
alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico,
abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.
Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o
persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado
á persoa coordinadora COVID do centro.
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS- CoV-2 nun alumno/a
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de
referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará
consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun test
diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde
será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo
sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo.
Moi importante: Debe evitarse mandar ao neno/a o Colexio se ten síntomas compatibles co
COVID19. Especialmente debe evitarse a administración de medicación que poida ocultar a
existencia de síntomas. Será responsabilidad específica das familias o estricto cumprimeto deste
protocolo de autodiagnóstico e da corresponsabilidade conseguinte.

Resumo de Medidas de protección e prevención da transmisión da infección, que se deben
empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas:
Uso obrigatorio de máscara en todo momento, en todos os espacios, e para todas as persoas, agás as situacións
particularmente excepcionais indicadas neste mesmo protocolo.
Gardar a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado, como norma xeral, sempre que sexa
posible, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, así como nos tempos de descanso,
sen prexuízo do establecido da previsión para as aulas de EIEP. Gardar esta distancia tamén nos espazos de atención
ao publico, nas zonas de acceso, saída e espera.
Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
Hixiene de mans de persoal e alumnado: Lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo
menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as
mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón

Hixiene de mans á entrada e saída do centro para todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes).
Prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo.
Habilitar dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e en espazos comúns, así como en cada aula e
despacho.
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 ao baño)
ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans.
Instalar portapanos desbotables nos aseos e 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.
●
- Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir,
uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os
aseos.
●
- Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, será necesaria a utilización de máscara de
protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito de poñela e sacala.

Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección establecidas nas
medidas deste protocolo.
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as incluso nos grupos
burbulla.
Non se permite traer ao colexio material que poida ser susceptible de usar de xeito compartido (xoguetes, balóns,
corda,..)

En calquera caso tomarase como referencia o Punto 3 do Protocolo “Medidas Xerais de
Protección Individual.”

12. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do profesorado.

A disposición xeral das aulas responderá a
este modelo, procurando manter sempre
1.5m de distancia en ESO BACH. Cando
non sexa posible, e a distancia estea entre
1m e 1.5m, incluída a distancia de
seguridade con respecto ao profesorado,
instalaránse mamparas de seguridade.
“En educación infantil e na educación
primaria, a organización do alumnado
establecerase, con carácter xeral, en
grupos de convivencia estable, en cuxo
ámbito non se aplicarán criterios de
limitación de distancia”. (Punto 3.1 do
Protocolo). Aínda así, no noso centro,
debido a tamaño das aulas na maioría de
elas é posible gardar distancias entre
cadeiras de 1.5m.

13. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos ou
salas para asignar a grupos.
Todas as aulas que usaremos para impartir clases, dado o gran tamaño da meirande parte delas,
permiten cumprir coas condicións de distancia indicadas no Protocolo da Xunta, PACC19.

14. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación
ou aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao
Plan (pódese utilizar un semellante ao que figura neste protocolo).
Medidas hixiénicas que se seguen no resto de aulas: limpeza de mans con xel hidroalcohólico,
desinfeccción de mesas e cadeiras ó final de cada sesión.
O profesorado levará máscara, ó igual os alumnos (dependendo de súa idade) e se procurará
gardar a distancia de seguridade entre eles.
Cada alumno terá o seu material nunha bolsa có seu nome.
O material manipulativo desinfectarase cada vez que se use.

En calquera caso, con carácter xeral, seguiremos as indicacións do Protocolo no seu Punto
24 “Normas específicas para o alumnado con NEE”

-

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 no respectar a distancia de seguridade.
-

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o

acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do
recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula
e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e
naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa
autonomía.
-

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

como medida de prevención de risco.
-

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das

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

No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas

co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado.
-

O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este

alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co
alumnado con necesidades educativas especiais.
-

O alumnado con necesidades educativas especiais contará cun protocolo e

orientacións de atención específicas, con especial atención ás unidades e centros de
Educación Especial.

15. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.
As titorías coas familias, con carácter xeral realizaranse preferentemente de forma telefónica, ou
a través da plataforma TEAMS de forma telemática.
No caso de que ben a familia, ben o/a titor/a, dado a temática a tratar, consideran mais
conveniente unha entrevista presencial, esta terá lugar:
-

Con cita previa.

-

Con máscara en todo momento.

Con previa reserva na sala de reunións do Colexio por parte do/a titor/a, que ten sido
adaptada reducindo o seu aforo para aumentar a distancia de seguridade.
En caso de desexar usar a sala de reunións para unha entrevista o responsable da
reunión deberá desinfectar a posteriori o mobiliario usado.
Na medida do posible, en caso de familias NON separadas, acudirá unha soa persoa da
familia.

16. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, etc...).
Para as familias: A canle fundamental será a Plataforma de Comunicación ALEXIA e a
páxina web.
Persoas alleas ao centro: A canle fundamental será a vía telefónica, a páxina web, a
cartelería indicativa, e este mesmo PACC19 Colexio Apóstol Santiago.

17. Uso da máscara no centro.
-

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

mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento
xurídico.
-

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

teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro
educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar cando
menos unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso
necesario, como por exemplo no comedor.
-

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que

presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo
uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de
autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable
a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou
facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.

-

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

incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade
de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.
-

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de

máscaras.
Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa
función de protección senón tamén polo seu carácter exemplificante.
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as
persoas que voluntariamente as usen.”
Para o alumnado de Educación Infantil con carácter xeral non será obrigatorio , aínda
que se recomenda e solicita o seu uso, especialmente en usuarios de comedor ou extraescolares.

Para o PERSOAL DOCENTE do Centro o uso da máscara será obrigatorio.
Para o PERSOAL NON DOCENTE do Centro o uso da máscara será obrigatorio:
Para calquera outra PERSOA VISITANTE non haberá excepcións.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.
Este PACC19 Colexio Apóstol Santiago será difundido á Comunidade Educativa nos primeiros días
de setembro, se as Autoridades Educativas o validan.
Presentarase nos claustros de inicio de curso ao persoal docente e non docente do Colexio.
Presentarase ás familias nas reunións de inicio de curso e nas comunicacións inicias de curso.
Presentarase ao alumnado no marco do Plan de Acollida.

MEDIDAS DE LIMPEZA
Punto 4 do Protocolo:
“Cada centro disporá dun protocolo de limpeza e desinfección que responda ás súas
características. O protocolo de limpeza formará parte do documento denominado “Plan de
adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/2021” e determinará as frecuencias e horas nas
que se realizarán todas as tarefas. O protocolo de limpeza é obrigatorio para todo o persoal de
limpeza con independencia da súa dependencia orgánica polo que será de aplicación non só ás
empresas externas senón tamén ao persoal dos concellos que teñen a obriga de realizar o
mantemento e conservación de conformidade coa normativa vixente. Nos supostos no que existan
varias persoas dedicadas a tarefas de limpeza, unha delas realizará total ou parcialmente a súa
xornada na quenda de mañá, podendo realizarse rotacións no uso das quendas. Cando as tarefas
de limpeza se realicen por unha única persoa realizará parte da súa xornada (polo menos 1/3) en
xornada de mañá.
Este protocolo recollerá as seguintes indicacións:
4.1.1. 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 dúas veces ao
día.
4.1.2.

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

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros
elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos
aseos.
4.1.3.

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. En todo
caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios
voluntariamente.
4.1.4.

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera

dos desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.
No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.
4.1.5.

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

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
4.1.8. 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.
4.2 Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 15 minutos

ao inicio da xornada, durante recreos e o finalizar as clases.
4.3 Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito
consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala
polos menos 15 minutos logo de cada sesión
4.4 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.”

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito
frecuente.
A distribución de cada espazo, aula, e mobiliario que debe ser limpado atópase nun arquivo excel
“Anexo I de Medidas de Limpeza de espazos e mobiliario”, que pola súa extensión non
incorporamos a este Protocolo pero que forma parte de Proceso de Limpeza.
20. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas.
(no caso de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha delas realizará o seu
traballo en horario de mañá).

Distribución horaria

Zona asignada

Persoa 1

L-V 17.30 A 21.30

PLANTA BAIXA EDIFICIO NOBLE

Persoa 2

L-V 16.00 A 21.00

PLANTA 1ª EDIFICIO NOBLE

Persoa 3

L-V 18 A 21.30

PLANTA 2ª EDIFICIO NOBLE

Persoa 4

L-V 14.00 A 18.30

PLANTA 3ª EDIFICIO NOBLE

L-V 06.30 A 09.00

PLANTA BAIXA EDIFICIO SERVICIOS

Persoa 5

L-V 17.30 A 21.30

PLANTA BAIXA EDIFICIO BACHARELATO

Persoa 6

L-V 17.30 A 21.30

PLANTA 1ª
EXTERIORES

Persoa 7

L-V 15.30 A 21.30

EDIFICIO INFANTIL

Persoa 8

L-V 11.30 A 14.30

EXTERIORES, PABELLÓN, PATIOS, REFUERZO
ASEOS

Persoa 9

L-V 08:00 A 14.00

EXTERIORES, PABELLÓN, PATIOS, REFUERZO
ASEOS

EDIFICIO

BACHARELATO

E

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.
A empresa de Limpeza garantirá o aprovisionamento do material e das proteccións necesarias
segundo os protocolos establecidos ó respecto.

Protocolo interno da empresa de Limpeza

22. Cadro de control de limpeza dos aseos.

23. Ventilación de aulas
Punto 4.2 do Protocolo:
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, sempre
que sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:
Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas
abertas o maior tempo posible
Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de
recirculación do aire interior.
As aulas serán ventiladas todos os días entre clase e clase 5 min, nos recreos, as saídas de clase
pola mañá, e o final do día. A maiores, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan, as
portas, ventás e pasillos permanecerán abertas para favorecer a ventilación natural.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos.
“Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de
mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras ou
contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.”
“Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción
resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas
separadas).”
O persoal de limpeza conta con un contenedor con tapa homologado na porta do seu vestiario
para depositar luvas, máscaras, e todo o material desbotable. Posteriormente será retirado con
doble bolsa e depositado no contenedor correspondente fóra das instalacións do centro.

Protocolo interno da empresa de Limpeza

Normas de Limpeza que afectan ó persoal e o alumnado do Centro:

Medidas que afectan ó persoal do Centro
Postos de traballo persoal en aula ou despacho: Extremarase a orde no posto de traballo, deixando o mínimo material
enriba de mesa para facilitar a limpeza e a desinfección establecidas por parte da empresa responsable de Limpeza.
Postos de traballo compartido: Cada usuario que use un posto de traballo compartido realizará unha limpeza e
desinfección despois de cada uso, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto
de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles
utilizados por máis dun usuario. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a
superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro,
procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 5 minutos (10
minutos cando a sala ou aula estivese ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao finalizar e entre clases, sempre
que sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:
Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior
tempo posible.
En días de frío a ventilación deberá reducirse para manter unha temperatura de aula suficientemente
apropiada.

Medidas que afectan ó alumnado do Centro
Pupitre: Extremarase a orde no posto de traballo, sen deixar ningún material enriba de mesa para facilitar a limpeza
e a desinfección establecidas por parte da empresa responsable de Limpeza. NON se subirán as cvadeiras aos pupitres
ao
finalizar as clases.
Postos de traballo compartido: Cada alumn@ que use un posto de traballo compartido realizará unha limpeza e
desinfección despois de cada uso, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto
de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles
utilizados por máis dun usuario. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a
superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro,
procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 5 minutos (10
minutos cando a sala ou aula estivese ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao finalizar e entre clases, sempre
que sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:
Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior
tempo posible.
En días de frío a ventilación deberá reducirse para manter unha temperatura de aula suficientemente
apropiada.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. (Actualizable periódicamente)

Producto

Unidades

Mascarilla quirúrxica

2.100

Mascarilla FFP2

5

Pantallas

12 uds

Luvas nitrilo - talla L

150 pares

Luvas nitrilo - talla M

50 pares

Luvas nitrilo- talla S

100 pares

Xel hidroalcohólico

475 litros

Papel mecha

192 uds

Sanitol

42+ 50

Termómetros

2 uds

Cubos con tapa pedal

110 uds

Torres de Gel Hidroalcohólico 5
Dispensadores
mesa gel

individuais

85

26. Determinación do sistema de compras do material de protección.
A persoa responsable de enfermería, analizando o stock de material de cada momento
comunicará no equipo COVID-19 a necesidade de aprovisionamento de material, e unha vez
validado procederá co V/B da Administradora a súa compra.

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición.
O material custódiase dende Enfermería.
O persoal de Mantemento do Centro revisa que as aulas teñan sempre disponible xel, papel e
productos desinfectantes. Cando detectan que hai necesidade de reposición, comunícase a través
do correspondente formulario para que sexa reposto.
O mesmo sucede coa necesidad de máscaras do tipo que sexa, de pantallas se son requeridas e
de luvas cando son estrictamente necesarias.

XESTIÓN DOS ABROCHOS
28. A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das consellerías,
unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia.
Adoptaranse ás medidas xenéricas indicadas no PACC19 da Consellería.

7. Xestión dos gromos.
No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade
epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote.
7.1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan
síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico
de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa
con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera
de resultado de PCR por sospeita clínica.
7.2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e
control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo
Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: 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 de acordo coas pautas establecidas no ANEXO VI: MODELO DE
DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e contactarase coa familia, no
caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de
Atención Primaria para solicitar consulta, 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 abandonara o seu centro de traballo protexido por unha
máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do
centro educativo comunicará os datos do positivo ao centro de saúde de referencia e incluirá á
rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade
Sanitaria.

7.3. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo
formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual
afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as
afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea
vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de
Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como
contactos.
7.4 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 dunha proba diagnóstica.
7.5. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade
Sanitaria.

8. Escenarios no suposto dos gromos
8.1. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun
grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun
nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de
actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e
corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da
Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:
Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito
a calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que
compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado
durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán determinados pola
autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento.
As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun
diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena,
estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial
polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto
estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle
unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan
unha posible infección por COVID-19.
-

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 medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e
Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 deste protocolo.

8.2. 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 illamento de
polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as
persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das
autoridades sanitarias.
8.3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no
presente protocolo relativas ao ensino a distancia.
8.4 Finalizado o período de illamento 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.

29. Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á
autoridade sanitaria e educativa.
Á autoridade educativa: O Director Xeral en calidade de membro do Equipo COVID19.
Á autoridade sanitaria: A Responsable de Enfermería ou a Dirección Xeral, como membros do
Equipo COVID19.

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
30. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude,
de ser o caso de persoal substituto.
Para a xestión destas peticións seguiranse as indicacións do PACC19, coa axuda, cando fose
necesario, da Responsable de RRHH do Colexio.

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO
31. 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 a realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao presente
documento).
31.1 ENTRADAS
-

A entrada en EIEP será escalonada dende as 09.00h ata as 09:30h.

A entrada en ESOBACH será escalonada dende as 08:00h ata as 08:15h, xa que a cantidade
de alumnado é inferior, e este alumnado non entra no colexio acompañado das súas familias.
-

O profesorado de primeira hora estará nas clases dende a apertura das mesmas.

NON se formarán filas para a entrada nas clases. O alumnado dirixirase directamente ás
súas aulas e ós seus pupitres.
As familias de EI (únicamente un adulto por neno/a), segundo a normativa da Consellería,
poderán deixar os seus fillos nas zonas de entrada de cada curso:
●

EI3 anos: Corralito de acceso ás aulas de 3 anos.

●

EI4: Escadas de aceso ás aulas de 4 anos

●

EI5: Entrada cuberta ás aulas de 5 anos.

O resto das familias de EP deixarán aos fillos nos puntos indicados nos gráficos do Anexo
I e respetarán en todo momento os fluxos e direccións de movemento de persoas indicados a tal
efecto.
As familias soamente poderán acceder ó centro para deixar ós seus fillos, e non poderán
permanecer nel, mantendo un fluxo permanente de persoas, sen pararse a conversar con outras
familias nin co persoal de centro. Calquera comunicación necesaria co titor/a deberá facerse a
través de ALEXIA ou a través dunha nota manuscrita dependendo da idade dos nenos.
-

O alumnado será conducido ás clases dende os puntos de recollida por persoal do centro.

30.2 SAÍDAS
EIEP.

A saída do Colexio será escalonada por orden de lista e por orde alfabético de seccións en

-

En ESOBACH a saída será escalonada por seccións e cursos.

As familias soamente poderán acceder ó centro para recoller ós seus fillos, e non poderán
permanecer nel, mantendo un fluxo permanente de persoas, sen pararse a conversar con outras
familias nin co persoal de centro. Calquera comunicación necesaria co titor/a deberá facerse a
través de ALEXIA ou a través dunha nota manuscrita dependendo da idade dos nenos.

32. Determinación das portas de entrada e saída, das 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 a realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao
presente documento).
Entrada peatonal
Porta de acceso peatonal C/Sanjurjo Badía por parking principal, pegado a Igrexa; a partir de ahí:
Infantil 3 anos: As familias poden acompañar os nenos ata o corralito.
Infantil 4 anos: As familias poden acompañar os nenos ata as escaleiras de acceso ás súas aulas
Infantil 5 anos. 1º2ºEP: Deixan os seus fillos na porta interior de acceso do portón de buses.
3º4º5º6º EP: Deixan ós seus fillos na esquina do portón de buses. A partir de ahí serán guiados
por persoal do centro.
1º2ºESO: Puerta acceso Portón autobuses
3ºESO-4ºESO: Puerta acceso campana
1º-2ªBach: Puerta de acceso Portón Aparcamiento Familias

Entrada en coche particular
EIEP: Parking de familias. Acceden al centro por el Portón Aparcamiento Familias circulando por
la derecha por el pasillo pegado al Edificio de Bacharelato.
12ESO: Aparcamiento prinicipal Puerta Autobuses
3ESO: Parking Principal Puerta campana
4ESO1º2ºBACH: Parking de familias
Estas indicacións teñen carácter xeral. Excepcionalmente no caso de familias con varios irmáns,
poderá elixir un ou outro acceso dependiendo da idade dos nenos, recomendando en xeral o
acceso referido o irmán de menor idade.
Tamén de forma xeral a circulación no centro realizarese sempre pola dereita, e deixando tamén
a dereita os edificios preto dos que se camiñe.
Haberá indicacións para sinalar en cada caso o sentido de circulación que en términos xerais
responderá a o plano seguinte

Uso de Escaleiras:
1º ESO- Escalera 1 emprega a porta 3 (acceso Bus)
2º ESO- Escalera 1 emprega porta 3 (acceso Bus)
3º ESO: Escalera 2 emprega porta 2 (mitad ) patio Comedor
4º ESO: Rampa de acceso prinicipal emprega a porta 1
1º Bach: Escaleras 2 emprega a porta 2 (próximas aulas informática)
2º Bach: Escaleras 1 emprega a porta 3 (próximas os vestiarios)

Saída peatonal
Seguirase o mesmo traxecto que para as entradas, pero neste caso, recollendo os rapaces na súas
zonas respectivas e saíndo por porta de saída peatonal C/Sanjurjo Badía por arcos interiores da
igrexa pegado a Igrexa como nas entradas.
Infantil 3 anos: Recollida no corralito.
Infantil 4 anos: Recollida nas escaleiras de acceso ás súas aulas
Infantil 5 anos: Recollida en zona filas 5 anos (tejado cubierto)
1º2ºEP: Recollida en arcos da igrexa..
3º4º: Recollida no frontón
5º6º EP: Recollida en Porta 3 campo do Comedor.
1º2º3 ESO: Saen por arcos da igrexa
4ºESO-1º-2ªBach: Saen por Bouganvilla

Saída en coche particular
Saen todos por aparcamento de familias

Uso de elevadores: Soamente poderá usarse de xeito individual, ou acompañando a un neno, en
caso de ter algunha dificultade de movilidade, e sempre con mascarilla.
Anularese o uso de máquinas de vending, de café e de auga.
Anúlase a venta de alimentos en Comedor.

33. 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.
En todo o centro usarase distinto tipo de señalita:
●
●
●

Recomendacións hixiénicas: uso de mascarilla, lavado de mans, etc…
Distancia de seguridade
Circulación por pasillos, escaleiras, e zonas comúns.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.
A chegada dos buses de EIEP (non hai en ESOBACH) está prevista para as 08:50 en xuño
e setembro. Serán acompañados ás aulas directamente por persoal do centro para que ás 09.00h
(apertura de portas), xa estén todos incorporados as súas aulas.
A chegada dos buses de EIEP (non hai en ESOBACH) está prevista para as 09:10 en xuño e
setembro. Serán acompañados ás aulas directamente por persoal do centro para que ás 09.00h
(apertura de portas), xa estén todos incorporados as súas aulas. Procurarase que os alumnado de
autobús accede ó centro evitando na medida do posible o contacto co resto de alumnado que
accede o centro. Tamén evitarase este contacto nas saídas.

35. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.
Os titores en EIEP e o profesorado de ESOBACH estará esperando nas aulas a partir das 09.00h e
ds 08:00h respetivamente.
O profesorado especialista en EIEP, e o profesorado de garda en ESOBACH, membros de ED, e
incluso personal do PAS estarán nos patios vixiando e acompañando a incorporación e as saídas
do alumnado das aulas, así como os tránsitos das aulas a comedor, transporte ou extraescolares.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
36. Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da
xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA
ou concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente Plan.
O Programa de Madrugadores funcionará mantendo en todo momento como norma xeral as
distancias de seguridad.
Cando as condicións climáticas o permitan, poderán estar o aire libre.
Cando non sexa, ocuparán zonas específicas dependendo da idade de cada grupo.

37. Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou
posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do servizo.
As actividades Extraescolares funcionarán mantendo en todo momento as distancias de
seguridad, o suo obrigatorio da máscara e adaptanda a metodoloxía da actividade ás normas de
seguridade e hixiene, así como os distintos protocolos das Federacións no caso de deporte
federado.
Para un maior nivel de concreción enviaranse ás familias un protocolo sinxelo indicando zonas e
lugares de recollida, material necesario de ser o caso, ou cuestións puntuais relevantes de cada
extraescolar. Este Protocolo pode ser consulta na blog de deporte do colexio.

38. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.
Sempre que sexa posible realizaranse de forma virtual.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.
Sempre que sexa posible realizaranse de forma virtual ou telefónica.

40. Normas para a realización de eventos.
En principio non está programada a realización de eventos. En caso de ter lugar desenvolveríanse
de acordo a lexislación vixente en cada caso e respetando en todo momento as medidas de
hixiene e seguridad establecidas.

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
41. Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo,
establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado. Criterios de ser o caso
de priorización do alumnado para o uso do transporte.
Os vehículos do persoal que traballa no Centro poderán aparcar de xeito preferente no parking
principal, ou de forma subsidiaria, se non houbese espazo suficiente neste, no parking de familias.
Os vehículos de familias poderán usar o parking de familias con entradas pola Rúa Sanjurjo Badía
e pola Rúa Toxos. As familias de ESOBACH poderán usar o parking principal para deixar o seus
fillos, sen posibilidade de aparcar, á primeira hora da mañá, ata ás 08.15h. As familias de
alumnado asistente a Madrugadores poderán deixar ós seus fillos usando o párking principal, ata
ás 08.45h.
O alumnado transportado accederá directamente ás aulas onde estará esperando o seu
profesorado, sen formar filas, e acompañado por persoal do Centro.
Para o transporte escolar

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR
42. Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares ocupados
polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro.

O comedor funcionará por quendas do seguinte xeito, e mantendo sempre as medidas de hixiene
indicadas no PAAC19.
O alumnado de EI entrará por cursos e aulas, mantendo o grupo estable de convivencia a partires
das 12.30h.
O alumnado de 1º2º3º entrará por cursos e aulas, mantendo o grupo estable de convivencia a
partires das 12.45h.
O alumnado de 4º5º6 entrará por cursos e aulas, mantendo o grupo estable de convivencia a
partires das 13.45h.
O alumnado de ESOBACH entrará por cursos e aulas, unha vez teña rematado EP, mantendo en
todo momento a distancia mínima de seguridad esixida o con uso de mascarilla obrigatoria
excepto no momento xusto de comer.
O persoal do Centro que desexe comer no mesmo o fará na mesa correspondente mantendo en
todo momento a distancia mínima de seguridad esixida o con uso de mascarilla obrigatoria
excepto no momento xusto de comer.

43. Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o mesmo
durante as diferentes quendas.
Os monitores de Comedor estarán asignados a cursos concretos e quendas determinadas para
minimizar o risgo de contaxio. Levarán en todo momento a mascarilla de forma obrigatoria.
Aumentouse o persoal asignado a comedor e a custodia de comedor antes e despois de cada
quenda.

44. Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma.
O Persoal de Cociña e Limpeza pertence a unha empresa subcontratada que en todo momento
cumprirá coas medidas hixiénico-sanitarias contempladas.
Pedir a Sodexo número de persoas de cocina y limpieza y puestos.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
45. Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como aulas
especiais (tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios,...) ximnasios, pistas cubertas, salóns
ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza.
Todos os posibles espazos que puidesen ser usadas seguirían os seus correspondentes protocolos:
- No caso de aulas de especialidades: 1.5m de distancia, desinfección antes de cada
uso, material de desinfección dispoñible, uso obrigatorio de máscara.
- No caso de ximnasios, pabellón, salón de actos,...: Reducción de aforo, desinfección,
distancia de seguridad, máscara obrigatoria.

46. Existirán determinacións específicas para a materia de Educación Física.
En Educación Física adoptaranse as seguintes medidas ademáis das indicadas no Protocolo no
punto16.5:
a) Unificaranse en horarios as dúas horas en ESOBACH para minimizar o número de traslados.
b) Non se utilizarán vestiarios. O alumnado poderá vir de casa en chándal os días de EF.
c) Realizaranse actividades que non impliquen contacto físico, mantendo sempre a distancia de
seguridad, sen compartir material, e sendo obrigatorio o uso de mascarilla

Punto 16.5 do Protocolo
“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. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou
polideportivos pechados con ventilación reducida.”

47. Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso
educativo.
Punto 18 del Protocolo
Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o
alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. Con carácter xeral, o alumnado
debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 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 entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

En EIEP o alumnado estará sempre presente na súa aula de referencia. Excepcionalmente poderá
desprazarse a outra aula especializada (música, plástica, informática, …) mantendo a distancia de
seguridad nos desplazamentos o con uso obrigatorio de mascarilla durante o tránsito. En caso de
usarse outra aula esta deberá ser desinfectada antes do seguinte uso por parte do alumnado
cando sexa posible, ou por parte do persoal do centro cando esta opción non sexa viable pola
idade dos nenos.

En ESOBACH o alumnado estará sempre presente na súa aula de referencia. Excepcionalmente
poderá desprazarse a outra aula especializada (música, plástica, debuxo, informática,
laboratorios, optativas, etc.. …) mantendo a distancia de seguridad nos desplazamentos o con uso
obrigatorio de mascarilla durante o tránsito e durante a presencia na aula. Neste caso o mobiliario
usado deberá ser desinfectado antes do seguinte uso por parte do alumnado.

48. As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas as
xerais establecidas no protocolo.
Punto 18 do Protocolo.
“18.1 A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose posible
polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se
cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado.
18.2 A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso
á biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe hixienizar as mans antes
e despois da estancia na sala.
18.3 O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden
ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos
dispoñibles.
Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.
1.3. O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo catro horas antes de volver
aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso
compartido mentres dure a situación excepcional.
1.4. Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.”

No caso da Biblioteca do Colexio, cando comece a funcionar adaptará o seu aforo usando os
cubículos individuais que están a máis de 1.5m de distancia, e nas mesas reducirase o aforo para
manter esta distancia de seguridade. En todo caso, será obrigatorio o uso da máscara.
Non serán prestados libros da Biblioteca en ningún caso.
Respecto as Bibliotecas de aula, cando sexan usadas seguirán un protocolo de préstamo que
implica manter os libros usados en cuarentena durante unha semana.

49.
Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter
exclusivo en atención á realidade do centro.
Cada curso e aula terá asignado uns aseos específicos, que soamente poderán usarse de xeito
individual. Favorecerase o uso racional do aseo durante as clase para evitar a acumulación nos
recreos ou nos intercambios de clase, sempre atendendo ás particularidades de idade do
alumnado.

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
50.
As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as
divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase pormenorizadamente no plan con
asignación de espazos a grupos ou niveis e coas previsións propias para os grupos estables de
convivencia.
O horario de recreo, excepto para Educación Infantil, será o habitual dado que hai
espazos suficientes no centro para poder asignar zonas a cada curso sen provocar aglomeracións.
Desta xeito garantimos de paso unha mellor atención pedagóxica o non ter que mover os horarios
de clases do profesorado se houbese que facer quendas de recreo escalonadas.
O recreo de EI será antes do recreo de EP, para poder así distribuir con espazo suficiente os usos
no patio tanto cando chove como cando non chove.
Nos recreos de EIEP asignarase a cada curso e sección unha zona específica do patio. Cando a
sección ocupe o seu espazo, ó aire libre, conformando o seu grupo de convivencia estable non
será obrigatorio o uso de mascarilla.
En ESOBACH asignarase a cada curso unha zona específica do patio. En todo momento
será obrigatorio o uso de mascarilla.
INFANTIL

Sen choiva

Con choiva

3 años

Patio Infantil e Campo Baloncesto Igrexa

Patio corralito e soportais

4 años

C fútbol Igrexa

1ª pista polideportivo

5 años

Campo Fútbol del Patio del comedor

Frontón e baixos madrugadores

PRIMARIA

Sen choiva

Con choiva

1º EP

AB patio infantil/ CD baloncesto Igrexa

AB ximnasio/CD Patio infantil

2º EP

Patio Igrexa

Soportales y corralito EI

3º EP

Comedor: AB Baloncesto / CD Fútbol

Frontón y bajos madrugadores

4º EP

Campo fútbol patio comedor

Polideportivo

5º y 6º EP

5º polideportivo
6º campo asfalto / Virgen Jaula

Polideportivo

ESOBACH

Sen choiva

Con choiva

1º ESO

AB Baloncesto Iglesia
CD Soportales y Patio Infantil

AB Bajos Infantil
CD Arcos Iglesia

2º ESO

Patio Iglesia

Pabillón

3º ESO

AB baloncesto Comedor/CD frontón

Pabillón

4º ESO

Campo fútbol patio comedor

Pabillón

1ºBACH

Zona Virxe e campos asfalto

Bajos Bachillerato/Aulas

2º BACH

Bajos Bachillerato

Bajos Bachillerato/Aulas

51.
Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de
vixilancia. Existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable.
O recreo de EI será atendido por 10 profesores/as.
O recreo de EP será atendido por 18 profesores/as.
O recreo de ESOBAC será atendido por 12 profesores/as.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS
CURSOS DE PRIMARIA.
Punto 22 do Protocolo
- Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de
hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas
como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades
temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso
dos dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión.
- Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa longa ou
espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados por unha
distancia de entre 1 e 1,5 metros.
- Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual,
garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes
materiais non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes
ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.
- 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 débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar distintas
quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areeiros en
grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado. A organización dos recreos poderá limitarse
a un solo grupo con alternancias horarias entre grupos, a criterio da dirección do centro.
- Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material
(robótica, xogos...) despois de cada uso.

52.
Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que estean
situados na mesma. Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do
material da aula.
No colexio en EI traballarán en grupos cooperativos de cinco alumnos ou menos que serán
estables cada trimestre como norma xeral. Estes grupos estarán separados os un dos outros na
máxima distancia que permita a clase.

No colexio en 1º e 2º de Primaria o alumnado non formará grupos cooperativos, e estará sentado
individualmente, maximizando a distancia de seguridade.

Respecto o xogo en recantos e obradoiros seguiranse as indicacións do Protocolo anteriormente
mencionadas en EI. En 1º e 2º EP non haberá xogo en recantos nin obradoiros.

53.
A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión especifica para
os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión sobre o tempo
de merenda.

Nos recreos aumentaremos a ratio de profesorado que estea a vixilar nos patios.
Os columpios e tobogáns están anulados.
Non se poderá utilizar material de xogo para compartir no recreo.
A merenda realizarase na clase para garantir as condicións hixiénicas nas que se almorza baixo a
mellor supervisión do seu titor/a e limpeza posterior.
De paso buscamos que o alumnado de esta idade (EI e EP) poida ter a máscara correctamente
colocada mentres está no exterior xogando no patio evitando que estean quitando e poñendo a
máscara mentres xogan e almorzan.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
54.
Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos
e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función
das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun
recordatorio continuo dos protocolos de prevención.
Non procede.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
55.
O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as
medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE.
No caso de alumnado con NEE, con carácter xeral, atenderase ó indicado no Protocolo da Xunta
a tal efecto
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_diversidade_16_09_20.pdf

56.
Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de
extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento continuo para a
súa adaptación a cada circunstancia.

Para atender aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información e
garantizar a comunicación, personalizarase mediante guías visuais a información que sexa
necesaria para aqueles alumnos que o precisen.
Os profesores PT dedicarán as primeiras sesións a elaborar co alumnado con NEAE esta
información e a reforzar e interiorizar as medidas que teñen que seguir tanto na aula ordinaria
como na aula de apoio.
O alumnado con TDAH deberán dispor de momentos nos que poidan moverse.
Na aula PT garantizaranse as medidas hixiénicas establecidas para o resto das aulas.
Os nenos deberán levar mascarillas sempre que poidan e os profesores PT mascarillas e pantallas.
Cada neno usará o seu propio material. O material manipulativo que teñan que compartir
desinfectarase despois de cada uso.
A partires do mes de outubro valorarase de que xeito levar a cabo as sesións de audicións e
linguaxe.
No caso de que, en algún momento, o alumnado teña que seguir as clases desde a casa,
priorizarase a atención sobre aquel alumnado con maiores dificultades para levar a cabo un
seguimento tanto emocional como de traballo por parte do titor e do profesor PT.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
57.
Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos
estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos
dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras.
Punto 26 do Protocolo
26.1. Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no
cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo,
aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social
da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.
26.2. O profesorado deberá dispor 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.
26.3. 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.
26.4. 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.
26.5. O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e

departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade, con carácter xeral, 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,
pantallas ou maquinas expendedoras.
26.6. Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o
recurso á reunión non presencial mediante videochamada 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.

Minimizaranse na medida do posible as reunións de profesorado. Cando sexan fóra do
horario lectivo valorarase a necesidade ou non do seu carácter presencial. Cando sexan dentro de
horario lectivo realizaránse en aulas que permitan garantir a distancia de seguridade, e con uso
obrigatorio de mascarilla.
Nos despachos, e nas zonas de traballo compartido reducirase o aforo para garantir a distancia
mínima de seguridade, e en todo momento será obrigatorio o uso de mascarilla. Procurarase
asemade non manter conversacións a unha distancia que implique a necesidade de levantar a voz.
Reduciranse no posible as conversacións informais en zonas comúns, e de ter lugar
desenvolveranse mantendo a distancia de seguridad obrigatoria.
Anularese o uso de máquinas de vending.
Anularase a venta de alimentos en Comedor.
Como referencia e con carácter xeral, ventilarese cada espacio de reunión que sexa usado 5 o 10
min cada hora.
Uso de despachos y salas: Os titores usarán de forma preferente as súas aulas de referencia, ou
os seus despachos cando sexa o caso. Cando máis de un titor/profesor comparta un despacho
procurarase que non estean a traballar nel o mesmo tempo máis de minutos, que as mesas estean
separadas coa maior distancia posible, e en todo momento gardaranse os normas xerais de
limpeza e desinfección.

58.
O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos
órganos colexiados do centro, mediante o uso de ser o caso de ferramentas de comunicación a
distancia.
Punto 27 do Protocolo
27.1. De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar
a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu
regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso,
poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas.
27.2. Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos
membros que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos

considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o
emitido por correo electrónico.
27.3. Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos
perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de
medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un
documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das
votacións.

No caso do Equipo Directivo manterá as reunión presenciais dentro do horario lectivo nunha aula
que podan garantir a distancia mínima de seguridade.
As reunións da Xunta Directiva da ANPA e do Consello Escolar serán telemáticas sempre que sexa
posible e os temas a tratar na orden do día o fagan posible.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
59.
De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde,
particularmente na prevención frote a COVID-19. No plan existirá unha previsión das
actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter
transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2.

Plan de Formación do Profesorado:
●
Desenvolverase unha formación específica para o profesorado impartido por persoal
sanitario especializado.
●
Poñerase a disposición do profesorado recursos formativos tanto ofrecidos pola
Consellería de Educación, como outros recursos ofrecidos dende as nosas propias institucións
educativas (FERE, EDUCSI, etc..)
Plan de Formación do Alumnado:

Formación inicial do Plan de Acollida: Dende o primeiro día de clase e a través das
titorías explicaremos os protocolos de organización do Centro, e as medidas xerais (para todo o
colexio) e particulares (as que afectan a cada curso) en canto a seguridad e hixiene.

Recordatorios permanentes: A través das titorías realizarase un seguemento
continuado para detectar as posibles desviacións e reconducir e recordar as medidas postas en
marcha.
-

Plan de Formación das Familias:


Estarán a disposición das familias na web do Colexio os distintos protocolos tanto da
Consellería de Educación, como de Sanidade, e tamén do Ministerio que afectan máis
directamente ó funcionamento do Colexio no contexto COVID19.

Ofrecerase ás familias unha formación dende a Comisión COVID ANPA-Colexio na
mesma liña preventiva que ofrécese para o persoal do Colexio.

60.
O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a distribución
das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. Así mesmo
en colaboración co centro de saúde de referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario
sobre a prevención e protección. Establecerase a información que será de uso obrigado na web
do centro.

A difusión das medidas e comunicacións que realice desde a Xunta de Galicia poderán
ser distribuidas a través da web, das RRSS ou da Plataforma Alexia en función do seu contido.
A difusión de información sobre as medidas de carácter interno: protocolos, plans,
procedemente, etc...vinculados a adaptación ao COVID19, e á normativa das distintas Consellerías
serán difundidos tamén a través d a web, das RRSS ou da Plataforma Alexia en función do seu
contido.

61.
O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia,
será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas
asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal docente designado colaborará cos
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de
formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos
existentes.

O Colexio xa ten implantado o uso das seguintes plataformas como “aulas virtuais”:
-

Office 365 con Teams para todo o Colexio
Moodle para ESO e Bacharelato

Realizaranse formacións para recordar cómo usar estas ferramentas dixitais.
Serán dirixidas polos Responsables do Departamento de Informática e o Responsable de Moodle
no colexio.
Realizaranse tamén formacións para recordar cómo usar distintas apps educativas que ensinar ó
alumnado nas primeiras semanas de curso para preparar un posible escenario de educación a
distancia ou semipresencialidade.

62.
O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “instrucións de
inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación
ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa.

A este respecto atenderase as instruccións de Inicio de Curso, publicadas por Consellería
de Educación, recollidas no documento:

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

63.
O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que
estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por
calquera membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na paxina web do centro
e por aquelas canles que o centro considere oportunas.
Unha vez finalizado será comunicado a toda a comunidade educativo, e estará a
disposición das autoridades educativas e sanitarias en todo momento e de xeito público.

