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Protocolo realizado seguindo as: Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións 

coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional 

de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias 

do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 
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                                        MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1. DATOS DO CENTRO 

 

CÓDIGO 36010824       DENOMINACIÓN   CPR PLURILINGÚE MONTERREY 

ENDEREZO  MONTECELO ALTO 51, CP 36207  VIGO   PONTEVEDRA 

TELÉFONO   989272047 

FAX   986272047 

CORREO ELECTRÓNICO   cpr.monterrey@edu.xunta.es 

PÁXINA WEB   www.colexiomonterrey.com 

 

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 

MEMBRO 1    MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 

CARGO   DIRECTORA 

TELÉFONO   696297940 

TAREFAS ASIGNADAS 

-    Coordinador Covid 

-    Interlocutor coa administración 

-  Recoller e estudar as propostas das familias, Anpa, Concello, persoal docente e non docente 

-  Cambios no protocolo se foran precisos e difusión dos mesmos 

-   Comunicación de casos 

  

mailto:cpr.monterrey@edu.xunta.es
http://www.colexiomonterrey.com/
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MEMBRO 2     ROSA MARÍA CASTEDO FERNÁNDEZ 

CARGO  MESTRA PRIMARIA 

TELÉFONO  610027802 

TAREFAS ASIGNADAS 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria e ESO 

      - Elevar as propostas dos equipos docentes de primaria e ESO 

- Coordinar os recreos de todas as etapas educativas 

- Xestionar a adquisición de material de protección necesario 

- Levar o rexistro de faltas de asistencia diario 

                             

 

      MEMBRO 3  MARIA ENEDINA CADAVAL PAZOS 

 CARGO  Mestra infantil 

TELÉFONO   627486601 

TAREFAS ASIGNADAS 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil 

- Inventario e repato material COVID 

- Supervisión recreos de infantil 

- Elevar as propostas do equipo docente de infantil 

 

     3.CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

            CENTRO: C.S TEIS 

           TELÉFONO: 986374229 

            CONTACTO: José Luis López Vilar 
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    4.ESPAZO DE ILLAMENTO  

 

Será o despacho de Orientación por ser un lugar cerca da entrada e con ventilación.  
 

Elementos de protección: mascaras, xel hidroalcohólico, desinfectante, panos desbotables e papeleira 
con tapa. 

 

 

 

 

   5. NÚMERO DE ALUMNOS E ALUMNAS POR NIVEL E ETAPA 

 

                   NIVEL E ETAPA 

 

                           Nº ALUMNOS 

4º EDUCACIÓN INFANTIL                                    18 

5º EDUCACIÓN INFANTIL                                   24 

6º EDUCACIÓN INFANTIL                                   23 

1º PRIMARIA                                   25 

2º PRIMARIA                                   20 

3º PRIMARIA                                   23 

4º PRIMARIA                                   25 

5º PRIMARIA                                   25 

6º PRIMARIA                                   25 

1º ESO                                   27 

2º ESO                                   26 

3º ESO                                   25 

4º ESO                                   21 
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  6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO  

 

 PERSOAL DOCENTE: 25 , dos cales 7 son compartidos con outros centros docentes ou de traballo: 

 Na ESO : profesores de : Plástica, EF, Tecnoloxía, Música e Historia 

 Psicóloga de apoio 

 Auxiliar de conversa 
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7. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA    

 

ETAPA     ED. INFANTIL NIVEL 4º GRUPO ÚNICO 

AULA 4º ED. INFANTIL Nº ALUMNADO ASIGNADO  18     Nº PROFESORADO ASIGNADO 5 

 

ETAPA     ED. INFANTIL NIVEL 5º GRUPO ÚNICO 

AULA 5º ED. INFANTIL Nº ALUMNADO ASIGNADO    24  Nº PROFESORADO ASIGNADO 5 

 

ETAPA     ED. INFANTIL NIVEL 6º GRUPO ÚNICO 

AULA 6º ED. INFANTIL Nº ALUMNADO ASIGNADO  23    Nº PROFESORADO ASIGNADO 5 

 

ETAPA     ED. PRIMARIA NIVEL 1º GRUPO ÚNICO 

AULA 1º PRIMARIA Nº ALUMNADO ASIGNADO   25    Nº PROFESORADO ASIGNADO  6 

 

ETAPA     ED. PRIMARIA NIVEL 2º GRUPO ÚNICO 

AULA 2º PRIMARIA Nº ALUMNADO ASIGNADO   20    Nº PROFESORADO ASIGNADO 6 

 

ETAPA     ED. PRIMARIA NIVEL 3º GRUPO ÚNICO 

AULA 3º PRIMARIA Nº ALUMNADO ASIGNADO     23  Nº PROFESORADO ASIGNADO 5 

 

ETAPA     ED. PRIMARIA NIVEL 4º GRUPO ÚNICO 

AULA 4º PRIMARIA Nº ALUMNADO ASIGNADO     25      Nº PROFESORADO ASIGNADO 6 

 

ETAPA     ED. PRIMARIA NIVEL 5º GRUPO ÚNICO 

AULA 5º PRIMARIA Nº ALUMNADO ASIGNADO 25      Nº PROFESORADO ASIGNADO 6 

 

ETAPA     ED. PRIMARIA NIVEL 6º GRUPO ÚNICO 

AULA  6º PRIMARIA Nº ALUMNADO ASIGNADO  25   Nº PROFESORADO ASIGNADO 6 
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ETAPA     ESO NIVEL 1º GRUPO ÚNICO 

AULA  AULA  MÚSICA     Nº ALUMNADO ASIGNADO   27    Nº PROFESORADO ASIGNADO 8 

 

ETAPA     ESO NIVEL 2º GRUPO ÚNICO 

AULA  AULA HABILITADA PLANTA 

BAIXA 

Nº ALUMNADO 

ASIGNADO 

  

26    

Nº PROFESORADO 

ASIGNADO 

9 

 

ETAPA     ESO NIVEL 3º GRUPO ÚNICO 

AULA      3ª ESO AMPLIADA Nº ALUMNADO 

ASIGNADO 

     25 Nº PROFESORADO 

ASIGNADO 

11 

 

ETAPA     ESO NIVEL 4º GRUPO ÚNICO 

AULA 4º  ESO  Nº ALUMNADO ASIGNADO   21    Nº PROFESORADO ASIGNADO 9 

 

 

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE INFANTIL 

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

traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as que procuraremos sexán 

os mesmos sempre, que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia 

para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 

metros respecto dos restantes grupos. -Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para 

o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso 

obrigatorio.  

 -Por decisión consensuada, o  grupo de 6º de Infantil usará mascarilla. 

 -Os grupos estables faranse tendo en conta si este alumnado asiste ó comedor escolar, para así 

mantelos organizados deste xeito á hora da comida. 

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

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

lúdico.  

- Xa que o alumnado de 4º e 5º de Infantil dispón de baño na propia clase, fomentarase o lavado 

de mans, aínda que se dispoña de xel hidroalchólico, sen estar ó alcance do alumnado. 
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- Limitaranse os materiais de uso común e gardaránse os xoguetes, deixando estricamente os que 

non teñan pezas e sexan doados de desinfectar. 

- Os grupos estables de Infantil comerán nas súas aulas 

 
 
 
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) 

 

O TELÉFONO DO CENTRO:  986272047 

O TLF DO COORDINADOR: 696297940 

O CORREO ELECTRÓNICO DO CENTRO: cpr.monterrey@edu.xunta.es 

Via aplicación de comunicación coas familias asidua TOKAPP SCHOOL 

 

10. REXISTRO DE AUSENCIAS   

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do alumnado: 
 

-Todos os días, algún membro do EQUIPO COVID tomará nota das faltas por sospeita de casos 
que lle notifiquen as diferentes titorías. Estas engadiranse ao rexistro convencional empregado 
habitualmente (follas de rexistro/axenda de titoría e Xade). 
 

-As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao 
figurar no específico por covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do 
protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en 
caso de confirmación do caso. 

 

No caso do profesorado e PAS: 

- A asistencia quedará reflexada nas follas de rexistro habilatadas a tal efecto. 

 -As faltas  de asistencia por sintomatoloxía compatible serán recollidas polo coordinador COVID. 

 

 

11. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS (PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS 
INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS) 

 

O centro terá un centro de saúde de atención primaria de referencia co que se porá en 
comunicación o coordinador para resolver dúbidas ou incidencias. 
 

mailto:cpr.monterrey@edu.xunta.es
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Dende a consellería habilitarase unha canle informática específica para a comunicación de 
posibles ca-sos e para recibir información. 
 

No tlf: 981546571 a consellería habilita un teléfono ao centro para apoio na aplicación do 
protocolo e resolver dúbidas ao respecto da súa aplicación. 

 

Os pasos a seguir serán: 

 

Aviso a un membro do equipo covid-19. A partir de aquí, establecerase a comunicación coas 
autorida-des sanitarias e a familia do afectado: 

 

• Chamada telefónica á familia do afectado/a. 
• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 
• Subida de datos á aplicación.  

 

                                 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

12) CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS BEN DE XEITO 

INDIVIDUAL OU CROQUES XENÉRICO QUE SEXA REPRODUCIBLE NOS 

RESTANTES ESPAZOS. IDENTIFICACIÓN DA POSICIÓN DO PROFESORADO. 

 

VER ANEXO I 

 

        
 

13) CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS DISTANCIAS MÍNIMAS 

IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR A GRUPOS. 

 

En infantil e primaria,cada grupo estará na súa aula, excepto cando teñan que saír a 
Educación Física. 

Nas aulas que foi preciso, retirouse mobiliario reducindo este ao imprescindible. 

En Educación Secundaria: 

- A clase 1º de ESO establecerase na aula de música, dado que é un grupo moi numeroso e é 
un aula moi ampla. 

- A clase de 2º de ESO establecerase na aula de psicomotricidade de infantil/sala de Mestres, 
polas mesmas razón. 
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-  Para as clases de 3º e 4º de ESO, solicitáronse desdobres á Administración , que se farían nas 
aulas de 1º e 2º , que estarán baleiras. 

 

 
 

14) DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT E AL, 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO. 
 

    

A especialista en Audición e Linguaxe realizará a súa intervención de xeito individualizado salvo 

que dous alumnos pertenzan ó mesmo grupo de convivencia e teñan a mesma patoloxía. Esta 

atención realizarase na aula de Audición e Linguaxe. 

 

Medidas a ter en conta na aula de Audición e Linguaxe: 

- Dispensador de xel hixienizante. O alumno deberá hixienizar as mans tanto á entrada 
como á saídada desta. 

- Mampara de separación na mesa de traballo. 
- Spray desinfectante para o material de traballo. 
- Limpiador desinfectante para desinfectar a cadeira e a mesa empregadas. 
- Dispensador de pano de man. 
- Caíxa con tampa para depositar os materiais empregados  para a súa posterior 

desinfección á saída do centro por parte da mestra.  
Ningún material empregado por un alumno, será empregado por outro nese mesmo día. 

 

Cando sexa necesario o emprego do espello( dislalias)tomaránse as seguintes medidas: 

- A cadeira do alumno estará situada cerca do espello e diante da cadeira da mestra 
gardando a distancia de seguridade recomendada polas medidas sanitarias. 

- Emprego por parte da mestra de máscara facial protectora para poder amosar ó alumno a 
colocación dos órganos bucofonatorios. 
 
As portas estarán abertas para evitar tocar as manillas. 
Sempre que as condicións meteorolóxicas  o permitan manterase a ventá aberta, e de 
non ser posible, farase unha ventilación de 15 minutos. 
 

Tanto para ir ó aula de Audición e Linguaxe como para volver ó ser aula, respetarase a 

sinalización dos pasillos do centro e manterase a distancia. 
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15) DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR TITORÍAS COAS FAMILIAS. 
 

Priorizaremos a comunicación por teléfono ou videochamadas excepto naqueles casos en que 
os titores/as  consideren necesario a entrevista presencial. Neste caso sempre gardando as 
medidas de seguridade necesarias (uso de máscara, distancia de seguridade,...). Estas reunións 
de facelas presenciais serán nas propias titorías en horario de tarde. 

Non será atendido ningún pai/nai sen cita previa. 

 
 

16) CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 

CENTRO (PROVEDORES, VISITANTES…. ) 

 

          Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web e o 
Tokapp 

          Con outras persoas alleas ao centro a canle de información será a telefónica ou o correo 
electrónico. 
 

Non se recibirá a ninguén alleo ao centro sen ter unha cita previa concertada. 

 
 

17 )   USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 
 

- O alumnado, profesorado, persoal non docente e toda persoa allea ao centro deberá 
usar a máscara durante toda a xornada escolar, agás nos momentos puntuais de 
merenda e comida. Quedan excluídos os menores de 6 anos, para os cales o seu uso 
non é obrigatorio, pero si recomendable. 
 

-   Na aula matinal e no comedor é obrigatorio o uso de máscara, independentemente da 
idade do alumno ou alumna  

 

- As máscaras deberán traerse da casa e deberán vir marcadas co nome do seu 
usuario/a.  
 

-  Tódolos alumnos deberán traer unha máscara de reposto, metida nun sobre de papel, 
co nome, que será custodiada polo seu titor/a e permanecerá no centro por se é 
necesaria. 
 

- Cada alumno/a deberá traer  unha bolsa  de tea onde poder deixalas cando non as 
empreguen (merenda e comida )  . 
 

- Cada alumno, ademaís disto,( e con independencia de que o centro contará con 
materias de desinfección en tódalas aulas), traerá un xel desinfectante e panos 
desbotables de uso propio.Tamén a sua botella de auga. 17)  

 

- O profesorado, e atendendo ao carácter exemplar, empregará en todo momento a 
máscara, agás na-queles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu 
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traballo, como poidan ser as se-sións de AL. Cando isto se produza, será obrigatorio 
manter a distancia de seguridade e usaranse  pantallas protectoras ou mamparas. 

 
 

 
 
 
 
18)INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA. 
 

-A información do plan á comunidade educativa será basicamente a través da páxina web do 

centro , donde se colgará todo o Protocolo adaptado ó noso centro,e da aplicación Tokapp, 

aínda que trataremos de facer reunións de inicio de curso ou incluso con anterioridade ao seu 

inicio para dar as indicacións oportunas no que se refire aos primeiros días lectivos. 

- As normas básicas serán entregadas ás familias cando recollan os libros do fondo ou 

entreguen material ós titores e titoras 

No caso de alumnos novos no centro, priorizaránse as entrevistas individuais, para garantir unha 

acollida axeitada. 

Caso especial, tamén son os alumnos de 4º de Infantil, moitos dos cales nunca estiveron 

escolarizados e precisan unha acollida distinta. Neste caso , o mestre xa celebrou reunión en 

xuño con pequenos grupos de paias, e voltará a facelo antes do comezo do curso. 

 

NIVEL E ETAPA DATA   HORA  LUGAR /MEDIO DE REUNIÓN 

4º ED. INFANTIL 7/09/2020 18:00 e 
19:00 

Aula de música do centro 
Reunión presencial 

5º ED. INFANTIL 8/09//2020 17:00 Reunión telemática grupal 

6º ED. INFANTIL 8/09/2020 17:30 Reunión telemática grupal 

1º ED. PRIMARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

2º ED. PRIMARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

3º ED. PRIMARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

4º ED. PRIMARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

5º ED. PRIMARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

6º ED. PRIMARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

1º ED. SECUNDARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

2º ED. SECUNDARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

3º ED. SECUNDARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 

4º ED. SECUNDARIA Do 7 ó 
10/09/2020 

 Entrevistas/chamadas individuais 
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                                                 MEDIDAS DE LIMPEZA 
 

19. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A 
LIMPAR DE XEITO FRECUENTE. 

Tendo  en conta as medidas en relación coa limpeza que marca o protocolo da consellería. No 
seu pto 4.1.1. di que se reforzará 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. 

 

No pto 4.1.3 volve a incidir que 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 ao día. 

Dadas estas esixencias , e dado que o noso persoal de limpeza realiza as súas tarefas en 
horario de tarde, e isto é un traballo extra, ampliamos o contrato dunha das limpiadoras en 
dúas horas durante o horario lectivo, para dar cumplimento o establecido no protocolo.  

Polo demais, a limpeza ordinaria do centro realizarase no horario habitual da tarde, 
extremando de novo a limpeza e ventilación de espazos comúns e utilizando os productos  
específicos recomendados polas autoridades . 

 

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA (DISTRIBUCIÓN HORARIA DO 
PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS  

 

 
 
 
                                 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 

PERSOAL HORARIO DE 
MAÑÁ     

HORARIO DE 
TARDE 

TAREFAS  MAÑA TAREFAS TARDE 

LIMPADORA 1 11:00 A 13:00 15:30 A 20:30 LIMPEZA E 
DESINFECCIÓN 
ASEOS E 
SUPERFICIES 
COMÚNS  
 
LIMPEZA E 
DESINFECCIÓN 
AULA MATINAL 

LIMPEZA E 
DESINFECCIÓN ASEOS E 
SUPERFICIES COMÚNS. 
Tarefas limpeza xerais 
adaptadas ó protocolo 
COVID 

LIMPADORA 2   15:30 A 20:30  LIMPEZA E 
DESINFECCIÓN ASEOS E 
SUPERFICIES COMÚNS 
Tarefas limpeza xerais 
adaptadas ó protocolo 
COVID 
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21. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 
 
- Guantes, máscaras, pantallas 

- Alcohol ó 70%, xerona, deocilcat , xel hidroalcóholico. 

- Aspiradora, panos , fregonas, panos desbotables. 
 

O centro mercará tamén material de desinfección que haberá en cada aula e dependencias así 
como en espazos comúns, entradas e saídas, corredores,... 

 

22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS  

        

 
 
                                                                             CADRO CONTROL LIMPEZA ASEOS 
               

MAÑÁ LIMPEZA E DESINFECCIÓN               DESINFECCIÓN 
 HORA: 

 
 
LIMPADORA: 
 
 

HORA: 
 
 
LIMPADORA : 

TARDE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 
 
HORA : 
 
 
LIMPADORA: 
 
 
 

 

23. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS  
 
 

 
 
                  VENTILACIÓN DAS AULAS 

AULA DATA MESTRE /A HORA 
LECTIVA 

TEMPO DE 
VENTILACIÓN 

   1ª  

  2ª  

  3ª  

  4ª  

  5ª  
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En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. 
 

Este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada cambio de 
clase de-berá facer a ventilación e apuntala no modelo de rexistro. 

Independentemente disto, o centro conta con sistema de renovación de aire, que se 
manterá en funcionamento constante. 

 
 
 
24.DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS  

Correspóndelle ao persoal de limpeza a xestión dos residuos ocasionados. Dende o centro 
trataremos de que os residuos ocasionados non desborden nunca as papeleiras que se atopan 
nas diferentes dependencias e que cada residuo sexa introducido no contenedor correspondente, 
co mínimo contacto co mesmo por parte do alumnado. 

 

 

                                          MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 

 

O rexistro do material e inventario levarao a cabo a directora do centro. Estará contabilizado e 

achegaranse s datos á contabilidade e á responsable de compras. 

 

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN  

O sistema de compras trataremos de facelo  segundo as necesidades que vaian xurdindo, 
aínda que nun primeiro momento contaremos cun stock amplo de máscaras, xel , panos 
desbotablese productos de limpeza 
 

O centro dotarase de máscaras que estarán baixo a supervisión do equipo covid para posibles 
continxencias. Tamén comprará un termómetro de infravermellos para cada etapa educativa.  

Mercaranse as papeliras con tapa e pedal exixidas pola normativa 
 

O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será 
individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa. 
 

Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de 
látex, que estarán situadas nos armarios de material de farmacia, no comedor e no almacén de 
limpeza. 
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27. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E A SÚA 
DISTRIBUCIÓN  

  O equipo covid ( Mestra de infantil )será a encargada da distribución e entrega do material e a 
súa distribución. 

O procedemento de distribución será mediante unha petición previa que fará o profesorado. 
Estas peticións quedarán rexistradas no momento da entrega do material, mediante o rexistro de 
entrega de material COVID 

 
 
 
    REXISTRO ENTREGA MATERIAL COVID  
 
 

MESTRE AULA MATERIAL 
SOLICITADO 

DATA 
SOLICITUDE 

DATA 
ENTREGA 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Ao principio de curso cada mestre contará cun kit de material para a súa aula que consistirá en 

caixa de panos desbotables, xel hidroalcohólico e desinfectante. As máscaras deberán traelas 

das súas casas. 

 No listado de material que se entregue as familias, pedirase un bote de xel hidroalcohólico para 

cada alumno e unha caixa de panos desbotables, así como as máscaras que deberán traer 

todos os días e a súa propia botella  de auga. Estas deberán vir marcadas. A xestión de este 

material de aula a levará cada titor/a. 

 

                                            XESTIÓN DOS ABROCHOS 

 

28. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS  

 

  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. 

 

29.               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. 
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Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita 

clínica.  

 

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”, en virtude 

da mesma: 

 
30.  

- Levarase a un espazo separado de uso individua (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.  

 

- 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 que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara 

cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 

sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do 

centro escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

 

 

- 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  
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información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos 

estreitos os dos compañeiros/as afectados/as do seu profesorado, así como de quen poida ser 

próxima que estea vencellada ao centro educativo. 

 

 A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de 

información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información. 

 

 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. 

 
 

 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade 

Sanitaria. 

 

 

- Escenarios no suposto dos gromos 
 

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

 

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena 
da totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo. 
 

• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días 
poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho 
ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 
 

- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en 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 próximo de conformidade coas 

indicacións das autoridades sanitarias. 

 

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de 
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risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os 
supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 
 

- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 

proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases establecidas 

para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa 

duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar 

correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. O 

modelo proposto establece catro fases: 
 

 Fase 1 (Adecuación dos espazos) 
 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. 
Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen 
estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e 
educativas. Obxectivos: 
 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se 
consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles. 
- Redefinición dos circuítos de circulación interna.  

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada - 
Reorganización das quendas para o horario da comida. 
 

 Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 
 

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 
30%.Esta fase é fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e 
distanciamento. Obxectivos: 
 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de 
máscara e de hixiene de mans. 
- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. 
- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.  

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2 
 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 
 

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. 
Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento 
físico cun grupo máis numeroso. 

Obxectivos: 

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.
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- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos. 

 

Fase 4 (Fase de reactivación) 
 

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se 
fose posible manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as 
alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. 

Obxectivos: 
 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 
- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado. 
- O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas.  

 

 

29. PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS  DAS INCIDENCIAS Á 

AUTORIDADE SANITARIA 

 Corresponde ó EQUIPO COVID, e en concreto á Directora do centro a comunicación coa 

autoridades sanitaria e educativa. Como suplente, estará a segunda componente do equipo 

(Mestra de Primaria) 

 

  XESTIÓN 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 

 

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros 

de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto 

de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente 

cuberto xunto coa documen-tación que deba achegar. Esta documentación (Anexo III do 

protocolo)poderá entregarse de xeito pre-sencial ou enviándoa ao correo do colexio : 

cpr.monterrey@edu.xunta.es 
 

- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura 
territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 
 

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto, reflectindo a casuística. 
 



 
                                                                                     

                                                    CPR PLURILINGÜE MONTERREY 
 

21  

 

 

                        MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

31. ENTRADAS E SAÍDAS  
 

ENTRADAS. 

 

O centro permanecerá aberto dende as 08:30 para que o alumnado entre progresivamente 
nas aulas. Un membro da familia poderá acompañar ao alumno/a ata a porta de entrada que 
lle corresponda , non podendo acceder ó centro ( agás no caso do acompañante do 
alumnado de Educación Infantil) 

Un acompañante do alumnado de E.Infantil poderá acompañar ao alumno/a ata a porta da 
área de infantil, utilizando o fluxo de circulación sinalado e respetando a distancia de 
seguridade en todo momento . 

 

 

Horario e portas de entrada 

Para evitar aglomeracións as horas de entrada e saída serán escalonadas, así como os 
accesos ó centro. Asimesmo, haberá 2 periodos de descanso ó aire libre ó longo da xornada 
lectiva, nos que coincidirán  o menor número posible de alumnos. 

 

HORA ENTRADA/ PORTA 

4º Ed.INFANTIL 9:10 - porta patio 

5º Ed.INFANTIL 9:05 - porta patio 

6º Ed.INFANTIL 9.00 - porta patio 

1º P 9:10- porta principal 

2º P 9:05 - porta patio 

3º P 9:00 - porta principal 

4º P 8:55 - porta patio 

5º P 8:50 - porta patio 

6º P 8:45 - porta patio 

1º ESO 8:30 – porta entrada ximnasio 

2º ESO 8:35 – porta entrada ximnasio 

3º ESO 8:40 – porta entrada ximnasio 

4º ESO 8:45 – porta entrada ximnasio 

 

  

1º ESO 16:40– porta entrada ximnasio 

2º ESO 16:30 – porta entrada ximnasio 

3º ESO 16:35 – porta entrada ximnasio 

4º ESO 16:25 – porta entrada ximnasio 

 

As familias con alumnos que entren en distintos horarios, deberán deixalos no horario 
do maior 



 
                                                                                     

                                                    CPR PLURILINGÜE MONTERREY 
 

22  

 

 

 

PLANO : ANEXO II 

 

SAÍDAS. 

 

Cada grupo sairá pola súa porta respectiva onde poderá estar agardando un membro da súa 
familia. 

 
 

HORA SAIDA 

4º Ed.INFANTIL 13:55 - porta patio 

5º Ed.INFANTIL 13:50 - porta patio 

6º Ed.INFANTIL 13:45 - porta patio 

1º P 14:10 - porta principal 

2º P 14:05 - porta patio 

3º P 14:00 - porta principal 

4º P 13:55 - porta patio 

5º P 13:50 - porta patio 

6º P 13:45 - porta patio 

1º ESO 14.00 - porta entrada ximnasio 

2º ESO 14.05 - porta entrada ximnasio 

3º ESO 14.10 - porta entrada ximnasio 

4º ESO 14.15 - porta entrada ximnasio 
 

 

1º ESO 18:10 – porta entrada ximnasio 

2º ESO 18:00 – porta entrada ximnasio 

3º ESO 18:05 – porta entrada ximnasio 

4º ESO 17:55 – porta entrada ximnasio 

 

 

 Se un alumno ou alumna ten que agardar por un irmán maior, agardará no lugar indicado 

polo seu titor ou titora 
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                    MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

CARTELERÍA E SINALÉCTICA 
 

- Será preceptivo colocar cartelaría informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos 
espazos comúns. 
 

- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra 
cartelaría. 
 

- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas. 
 

- Ademais da cartelaría “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de 
elaboración propia e de estética tipo “cómic” en castelán , galego e inglés 
 
- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, divididos en 

dous carrís e con rotondas( indicando o sentido do xiro con frechas) nas interseccións  

- Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro dos 
baños haberá cartelaría recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 
procedemento 
 

-Nas portas dos baños haberá carteis indicando os cursos que poden usalos 

 

 

 

 

34. DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO  

O centro non conta con servizo de transporte. 

Pediuse colaboración á POLICIA LOCAL DE VIGO para a coordinación do tráfico nos 
arredores do centro, pois moitos pais traen ós nenos nos seus coches. 
 

 

35. ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA  
 

Contamos con todo o profesorado. Deberán estar nas súas respectiva aulas 30´antes da hora 
de entrada para ir atendendo a todo o alumnado que vaia chegando. 
 

Haberá catro mestres encargados de coordinar as dúas zonas de entrada e saída. 

 

Gardas de recreo: 9 en total. 
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             MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 
 

 

36. AULA MATINAL 

   Os alumnos que asisten á aula matinal, serán atendidos, coma sempre por mestres do centro. 

  Será obrigatorio o uso de máscara, independentemente da idade do alumno ou alumna para 

asistir a este servizo. 

 O servizo prestarase no comedor, dadas as súas dimensións , que posteriormente será 

desinfectado polo persoal de limpeza das mañás. 

 

 

37. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DE XORNADA LECTIVA OU 
POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR  

 

- A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva  non se levará a cabo, 
mentres dure esta situación. 
 
- Despois do servizo de comedor indicarase ós pais que recollan ós seus fillos o máis preto 
posible da hora de remate do seu turno. 

 

 
 
 
38.DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR 
 
 REUNIÓNS DO CONSELLO  ESCOLAR 
 
 Terán dúas modalidades, dependendo da situación epidemiolóxica no momento das mesmas. 
Deste xeito, propomos: 
 

- Reunións telemáticas na plataforma Webex 
 
- Presenciais, sempre e cando a evolución da pandemia o permita. Neste caso , 
e dado que o Consello escolar non é moi numeroso as reunións levaríanse a cabo 
nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En 
principio, a aula de música reúne estas condicións, posto que mide 90m2 . 

 

 REUNIÓNS DA ANPA 

- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 

 

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito 
presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o 
suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para 
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asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes. Evidentemente non 
se poderían realizar en ningún horario coincidente coa estadía de alumnado no centro. 
Aínda asi, recoméndase a opción telemática.  

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático. 

No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no ximnasio, garantindo a 

distancia e limitan-do o aforo a 45 persoas, que son as que collen sentadas coa distancia de 

seguridade axeitada. De to-das formas o aforo dependerá das medidas que estimen as 

autoridades sanitarias. 

 
 
39.PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 
 

  

- As titorías levaranse a cabo polas tardes,como de costume, con cita previa empregando as 
canles habituais: Tokapp, axenda do alumnado, chamada telefónica.  

- Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais,(se o titor ou titora así 
o considera oportuno) terán lugar na aula da titoría do alumno e coas seguintes medidas: 
 

• Emprego de máscara. 
• Hixiene de mans ao acceder á aula. 
• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.  

• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter 
unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 
 

- As reunións de inicio de curso, faranse de xeito telemático, agás para os  pais  de 

alumnos de  nova incorporación ó centro (incluídos os de 4º de Infantil ) . 

- No caso de alumnado novo, as titorías serían individuais. 

- No caso de 4º infantil, serán citados en pequenos grupos 
  

 

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS  

- Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán 
actividades e celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. 
 

- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e corresponderalles aos 
diferentes equipos docentes a organización deles. . 
 

En canto a actuacións, charlas,... no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que sexa 
dentro das propias aulas e coas medidas de protección establecidas no protocolo 
 
 
41.MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
 

  

O centro non conta con servizo de transporte. 
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Pediuse colaboración á POLICIA LOCAL DE VIGO para a coordinación do tráfico nos 
arredores do centro, pois moitos pais traen ós nenos nos seus coches. 

 

 

                                MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

 

42.ESTABLECEMENTO  DE QUENDAS  

     

Medidas a adoptar durante o servicio de comedor 

 Debido á flexibilización permitida para Educación infantil na última hora, estableceriamos unha 

quenda para o alumnado desta etapa educativa antes da finalización da xornada lectiva. Isto 

permitiría colocar nas mesmas mesas a alumnado que forme parte dun grupo de convivencia 

estable.  

Os alumnos, por motivos de espazo, distribuiranse en dùas localizacións: comedor (2 

quendas ) e aula de 5 Infantil (todos con mandilón que traerán e levarán todos os días). 

 A primeira quenda de comedor será dos alumnos fixos e a segunda dos eventuais. Todos 

teñen o seu sitio fixo co nome. 

Os alumnos da primeira quenda teñen que lavar as mans nos  cuartos de baño da planta 

baixa e acceder ó comedor ó sair de clase. A mochila quedará ó seu carón. 

Os eventuais esperarán fora, seguindo protocolo, lavarán as mans nos cuartos de baño do 

patio. 

Realizarase a desinfección  das mesas e cadeiras entre as dúas quendas, así como a 

ventilación do espazo. 

Os comensais deberán acceder coa mascarilla correctamente colocada e guardarana no 

estoxo ou bolsa para tal fin (nunca se deixará a mascarilla enriba da mesa ou cadeira). 

Durante a duración do servizo, é importante que os comensais non se levanten do seu sitio en 

ningún momento levantando a man sempre que precisen consultar ou pedir algo. 

Co fin de evitar aglomeracións,habilitaránse distintos horarios e zonas de entrega. 

Horarios de entrega para infantil 14:30  15:00 15:30 16:00 

 Zona de entrega: porta principal. 

 

Horarios de entrega para primaria 15:00 15:30 16:00 

 Zona de entrega: porta do patio.  

 

En caso de irmáns recoller xuntos polo patio. 
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Os alumnos que poidan marchar sós teñen que entregar a autorización firmada ó titor. 

Non se abrirán as portas fora destas horas, por motivos de organización.  

 
 

43. PERSOAL COLABORADOR  
 

 Coidadora de comedor e 3 mestres 

 

44. PERSOAL DE COCIÑA   

            O noso comedor funciona cun servizo de cátering, polo que non temos persoal de 
cociña. 

 Ademáis destas medidas adoptadas polo centro, poden consultar o protocolo completo do 
Catering Arelas tamén na web do colexio. 

 

             MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

45. PREVISIÓNS  RESPECTO A OUTROS ESPAZOS 
 

Sala de fotocopiadora. 

 

É conveniente establecer pautas, xa que son moitas as persoas que, ao longo do día, pasan 

por alí. Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas: 

 

• Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras e plastificadora.  

• Pasar un pano con xel hidroalcohólico polas superficies manipuladas despois do seu uso. 
• Limitar a dúas persoas o espazo. 
• Uso obrigatorio de máscara. 
 

- O profesorado non poderá enviar ao alumnado a recoller fotocopias 

 

Ximnasio 

 

Tanto para ir ó ximnasio como para volver, respetarase a sinalización dos pasillos do centro e 

manterase a distancia. 

As portas manteranse abertas para evitar tocar as manillas. Sempre que as condicións 

metereolóxicas o permitan as ventás permanecerán abertas . Haberá una ventilación de 15 

minutos entre clase e clase. 

Medidas a ter en conta no ximnasio: 
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-Dispensador de xel hixienizante. O alumno deberá hixienizar as mans tanto á entrada como á 

saída. 

-Deberán cambiar os tenis antes de entrar ó ximnasio  e desinfetalos  na alfombra que haberá 

na entrada do mesmo. Ao saír deberán volver cambialos. 

- Para evitar ter que facer turnos  no vestiario, deberán cambiarse por turnos  (un de nenas e 

outro de nenos) no mesmo lugar que deixaron a súa bolsa de aseo. 

- O chan do ximnasio estará marcado en cuadrículas, nun espazo máis ou menos de dous por 

dous metros. Cada neno deberá permanecer na cuadrícula correspondente.  

-Non se poderá coller ningún material do ximnasio (pelotas, cordas, etc..) 

 

 

 

 

Laboratorio 

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as 

medidas e recomendacións a seguir. 

- Os alumnos sentaránse sempre mantendo a distancia de seguridade. 

- Sempre que sexa posible, o material será utlizado de forma individual, desinfectando antes e 

despois da súa utilización. 

- Para desinfección utlizarase sempre material desbotable. 

- Ó rematar a actividade todo o material utlizado debe quedar limpo, seco e recollido 

 

 

Aula de Inglés 

Antes de entrar na aula os alumnos e o conversador farán unha hixiene de mans. 

O espazo da aula de Inglés úsase principalmente para conversar co noso auxiliar. As sesións 

son de 15 minutos e os alumnos van en grupos de catro. 

 Ademais de ter sempre a máscara posta, manterán unha distancia de 1,5 metros entre eles, 

evitando sempre estar uns enfrente dos otros. 

 Despois de cada sesión, ventilarase a aula e cada alumno desinfectará o seu posto. 
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46.EDUCACIóN FÍSICA 

 

 Sempre que sexa posible, as clases de educación física impartiranse no patio exterior. 

   Os especialistas en E.F. realizarán a súa intervención  de xeito grupal , no ximnasio do 

colexio. 

Tanto para ir ó ximnasio como para volver, respetarase a sinalización dos pasillos do centro e 

manterase a distancia. 

As portas manteranse abertas para evitar tocar as manillas. Sempre que as condicións 

metereolóxicas o permitan as ventás permanecerán abertas . Haberá una ventilación de 15 

minutos entre clase e clase. 

Medidas a ter en conta no ximnasio: 

-Dispensador de xel hixienizante. O alumno deberá hixienizar as mans tanto á entrada como á 

saída. 

-Deberán cambiar os tenis antes de entrar ó ximnasio  e desinfetalos  na alfombra que haberá 

na entrada do mesmo. Ao saír deberán volver cambialos. 

-No perímetro do ximnasio os nenos e nenas deixarán a súa bolsa de aseo coas toalliñas 

húmidas e a camiseta de cambio.  

- Para evitar ter que facer turnos  no vestiario, deberán cambiarse por turnos  (un de nenas e 

outro de nenos) no mesmo lugar que deixaron a súa bolsa de aseo. 

- O chan do ximnasio estará marcado en cuadrículas, nun espazo máis ou menos de dous por 

dous metros. Cada neno deberá permanecer na cuadrícula correspondente.  

-Cada alumno/a deberá traer unha esterilla á clase de E.F. e levala para a casa ao remate da 

mesma . 

- Emprego por parte dos mestres e dos alumnos/as da máscara facial. 

 

-Para a desinfección e limpeza do material de traballo ( balóns, pelotas…), unha vez remate a 

clase o meste ou mestra usará spray desinfectante.Ningún material empregado por un 

alumno, será empregado por outro nese mesmo día.  
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47.CAMBIOS DE AULA 

 

 Ao longo deste curso soamente se contemplan catro situacións nas que son necesarios 
cambios de aula: 
 
• Para ir ás aulas de desdobre de materias (  3º e 4º da ESO) 

• Para ir ao ximnasio  
 

• Asistencia a sesións de PT/AL. 

•  Para ir ó laboratorio (alumnos da ESO) 

• Para ir á aula de inglés 

 

- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a 
distancia de 1,5m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo 
 

Para garantir que os espazos están baleiros e ventilados, o alumnado esperará na súa aula a 

que o mestre especialista os vaia buscar.  

 

 

48.BIBLIOTECA / AULA DE INFORMÁTICA 

 

Non se fará uso polas mañás como biblioteca. No seu lugar, empregaranse bibliotecas de aula 
e cuxo funcionamento irá reflectido no Plan Xeral da Biblioteca para o curso 20/21, e recollerán 
as pautas para realizar os empréstitos e os períodos de corentena dos libros devoltos. 
 

- Antes e despois de empregar os equipos informáticos será necesario que os usuarios 
realicen unha limpeza de mans e desinfección dos elementos de uso (teclado e rato). 
 

-Irán á aula en grupos pequenos, ocupando postos alternos nas mesas  

 

49.ASEOS 

    Cada curso usará os aseos correspondentes á súa planta, e dentro desta, os sinalados para 

cada clase. 
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  Respetarase rigurosamente o turno de espera e farase limpeza de mans antes e despois de 

usar os servizos. 

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 
 

 
                     
 
                       
 
                    
 
                         MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
  

 

50. DETERMINACIÓN SOBRE OS HORARIOS DO RECREO, ESPAZOS, ETC  

 

Realizaránse varias quendas de recreos, para maximizar a estanza do alumnado ó aire libre e 
para separar os grupos e respetar a distancia de seguridade 

 

-O alumnado de E. Infantil, utilizará os seus accesos exclusivos ó patio. 

- O alumnado de E. Primaria e ESO empregará as rutas de entrada e saída que utiliza para 
as entradas e saídas do colexio, polo que volve ser moi importante cumprir estritamente cos 
horarios. 
 

- Crearanse zonas diferenciadas que garantan que cada nivel pode ter un espazo de recreo 
no que se respecte a distancia social:  (ANEXO III) 

 

 INFANTIL 1º, 2º, 3º P 4º, 5º, 6º P ESO 

9:00-10:10     

     

10:15-10:35     

     

10:40-10:55  Merenda Patio  

10:55-11:10  Patio Merenda  

     

11.15-12:10     

     

12:15-12:35     

     

12:40-12:55  Lectura Patio  

12:55-13:10  Patio Lectura  

     

13:15-14:00     
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- Os días de chuvia irán ó patio exterior a metade dos alumnos dunha quenda, quedando a 
outra metade na aula, aumentarase a ventilación da aula, e as xanelas permanecerán abertas 
se o tempo o permite. Na seguinte quenda, irán ó patio exterior os grupos que quedaron na 
aula no outro turno, e  os outros   permanecerán na aula, coas medidas anteriormente 
citadas. 
 

 

51.  PROFESORADO DE VIXILANCIA E CADRO HORARIO RECREOS 

                                                                            

 

Criterios para a asignación do profesorado de vixilancia: 

 

-Na primeira quenda de recreo haberá  3  mestres en Infantil, 3 en Primaria e 4 en ESO 

 

-Na segunda quenda de recreo haberá  3  mestres en Infantil, 3 en Primaria e 4 en ESO 

 

- Todo o profesorado realizará gardas de vixiancia. 

 

  

INFANTIL 

 

PRIMARIA 

 

      ESO 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 
DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

 

 

52. METODOLOXÍA E USO DE BAÑOS  
 

En E.Infantil 

 

Aínda que en infantil se van formar grupos de convivencia estable evitando así a interacción 
con outros grupos e minimizando o risco de contaxio, dentro das aulas tamén vai haber unha 
serie de medidas destinadas a este fin. 

 

Asamblea: ademais das rutinas habituais, incluímos rutinas de hixiene, lavado de mans e 
prevención, recordando as normas de distanciamento social e incidindo moito no correcto uso 
do material común (non levalo á boca, limpalo despois do seu uso ou necesidade de deixalo en 
corentena). O material usado non pode ser compartido ou será preciso a súa desinfección. 

 

 

 

Rutinas de lavado de mans: o dispensador do xel non vai estar ó alcance dos nenos senón que 
serán os/as mestres os/as encargados de administralo. De entrada, establecemos rutinas de 
lavado e desinfección de mans, no momento de entrada, antes e despois da merenda, ó volver 
do patio, antes e despois das especialidades e ó saír. 

 

Uso dos baños: O baño do corredor vai ser usado polo alumnado de 6º de infantil. O alumnado 
de 4º e 5º de infantil , usarán o aseo común que se atopa na aula evitando que estean xuntos 
nenos de diferentes aulas. Neste baño, hai 2 sanitarios. Van estar sinalizados para o seu uso. 

 

Aula: cada neno/a terá asignado unha cadeira e mesa dentro da aula identificado co seu 
nome/foto, procurando unha distancia segura entre eles. 
 

Evitaranse na medida do posible, as actividades de gran grupo cando non sexa posible manter 
a distancia de seguridade. 
 

Faranse grupos estables de entre 5 e 6 alumnos para os recantos e as mesas. Deste xeito, 
cada grupo terá o material identificado que só poderá empregar ese grupo. 
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O material será de uso individual e estará identificado.( En 6º de Infantil, cada alumno terá o 
seu propio estoxo.) Para iso, gardarase en caixas ou estoxos. 

 

Recantos: reducirase o material dos recantos que considere cada titora/titor para facilitar a 
limpeza e desinfección do mesmo. Tamén aquel material que os nenos poidan levar máis á 
boca. Incidirase moito nese aspecto para concienciar ós nenos do perigo que supón esta 
acción. Antes e despois dos recantos farase un lavado de mans. Os grupos para ir ós recantos 
son os establecidos para compartir mesa e recantos. 

 

Especialidades: agás psicomotricidade, os especialistas van ir ás aulas para evitar o tránsito 
dos rapaces polo centro. Neste caso, as normas de organización e funcionamento son as 
establecidas con anterioridade. Para ir ó ximnasio, respectáranse as normas de circulación 
establecidas para todo o centro. Aquí terán prioridade as actividades de movemento que 
permitan a distancia de seguridade e limitarase o uso de material. En caso de usalo, non poderá 
ser compartido e haberá que desinfectalo posteriormente ó seu uso. 

 

Uso da máscara: Usarán máscará os alumnos de 6º de Infantil por decisión dos pais e a 
mestra (Terán descansos no uso da mesma ) 

 

Uso dos percheiros Os percheiros do pasillo tamén estarán identificados co nome ou foto. 

 

Actividades en colaboración coas familias: evitaremos o intercambio de material (libros 
viaxeiros, información para proxectos...) e substituíndo na medida do posible por ferramentas 
tecnolóxicas, por exemplo, aula virtual. No caso en que as familias acheguen algún material 
(conto, presentación en papel...), destinaremos un lugar na aula para unha corentena de 
24/48 horas. 

 

Normas para o cambio de roupa dos nenos de infantil: cada titor cambiará ós seus alumnos. 

Tódolos alumnos de Infantil terán un forro polar par uso exclusivo no centro, levando os pais a 
prenda de abrigo que traian da casa de volta 

 

1º ciclo de primaria 

En 1º y 2º P empregarase unha metodolxía  globalizadora, activa, individualizada e 

competencial, xerando curiosidade no alumnado, realizando actividades motivadoras que 

contribúan a xerar estratexias de pensamento, investigación e aprender facendo. 

O material da aula será de uso individual, cada alumno terá o seu propio material. No caso de 

ter que compartir algún, desinfectaráse e porase en cuarentena o tempoestipulado pola 

normativa. 

Cando o tempo non permita disfrutar do patio do centro permanecerase nas aulas onde 

faremos asambleas (charlas- coloquio), xogos de adiviñas, mímica e proxectarase videos- 

películas relacionadas co tema a tratar nesa semana. 
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Aniversarios 

 

• Para celebrar os aniversarios de xeito seguro, as tortas e biscoitos que as familias traen, 
serán partidos en porcións individuais e repartidos sen contacto físico, empregando pinzas. 
 
• Non se poderán taer outro tipo de agasallos/ bolsas de chuches  

• O alumno homenaxeado soprará as velas na súa porción e con distancia con respecto aos 
seus compañeiros.  

 

53. ACTIVIDADES E MERENDA  
 

Merendas: fanse nas aulas antes de saír ó patio tendo en conta as medidas de seguridade 
necesarias. A titora/titor prestará a axuda necesaria poñendo moita atención nas medidas de 
protección e hixiene. Falarase coas familias para que as merendas sexan axeitadas a cada 
neno/a, permitan unha gran autonomía por parte dos nenos e a importancia de traballar dita 
autonomía nas casas para que poidan merendar eles sós. 

Seguiremos cos proxectos: Merendas saudables e Patios residuo 0 

 

Patio: o noso patio é suficientemente grande como para permitir o xogo evitando as 
aglomeracións. Aínda así, o alumnado das 3 aulas de infantil vai estar en partes diferenciadas 
do patio para poder garantir os grupos estables. Non se van usar os elementos do parque 
común e propoñeranse xogos sen contacto. Sairán na primeira quenda, de  9:00 a 10:10, de 
11:15 a 12:20 e de 13:15 a 14:00. 

Tanto as entradas como as saídas ó patio serán graduais e diferenciadas para evitar o contacto 
entre grupos respectando a mobilidade establecida para o centro. 

 

 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 
 

 

54. EMPREGO DO EQUIPAMENTO  
 

 

- Aula de informática: 

 

• Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os equipos sexan 
desinfectados despois do seu emprego. 
• Utilizaranse os equipos situados en postos alternos. 
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos 

desbotables  
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- Ordenadores de aula: 

 

• Todas as aulas dispoñen un equipo informático , que dadas as circunstancias , será para uso 
exclusivo do profesorado  

• Corresponde ao profesorado garantir a limpeza do rato e teclado despois do seu emprego.
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                 56.     MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras , igual que co resto do alumnado.No caso de non poder facer uso da mesma optarase 
por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e 
mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable 
formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as 
interaccións dos grupos.  

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no 
caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non 
respectar a distancia de seguridade.  

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

- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.*  

- 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.  

 

               

                     PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

 

57. MEDIDAS  
 

Reunións: 

• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a aula de 
música, xa que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social segura.  

• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar NO COMEDOR (sempre que 
participe un número inferior a dez persoas).  

• Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou 
ciclo, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 
 

Sala de mestres 

 

Quedará anulada para a ubicación dunha clase da ESO, polo que o profesorado terá o seu 
material na SALA DE FAMILIAS 
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• Permite a estancia simultánea de 3 persoas, polo que nos recreos todo o profesorado que 
non estea de garda poderá estar na zona de café do comedor . Aínda así, prestarase especial 
atención á ventilación da sala. 
 

• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira.  

• Será responsabilidade individual dos usuarios do ordenador a limpeza e desinfección dos 
equipos de traballo con xel hidroalcohólico. 

 

 

Espazo de café no comedor  

• Cada mestre contará coa súa taza propia, de uso individual.  

• Para empregar a cafeteira/microondas, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de 
mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira para tirar os panos de secado da súa 
taza. 

 

• Antes do primeiro turno de comida , o espazo será desinfectado polo persoal de limpeza. 
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58. ÓRGANOS COLEXIADOS  
 

REUNIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS: 

 

1. Claustro: levaranse a cabo na aula de música nas condicións expostas no punto 

anterior. No caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática 

usando a plataforma ofertada. 
 

2. Consello escolar: empregarase a aula de música, que permite que todos os 
membros garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. Igual 
que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos.  

 

 

           MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

 

 

59. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EN SAÚDE  

 

              -O equipo covid realizará un curso de formación no mes de setembro.  

-      Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a 
prevención e hixiene fronte á covid-19.  

-     Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das 
Consellerías de Educación e Sanidade. 

 

60. DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN  
 

- Empregaranse basicamente a páxina web do centro e a aplicación Tokapp para a 
difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial as 
enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade.  

Do mesmo xeito, facilitarase o acceso á documentación e charlas formativas de 

interese,impartidas por persoal sanitario 

 

O profesorado do centro terá a obriga de ter unha formación básica que lle permita 

empregar as aulas virtuais. 

O coordinador do equipo TIC será o responsable do mantemento da aula virtual. 
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O seguinte cadro recolle, ademais do coordinador TIC e Dixital, os mestres 
coordinadores das aulas virtuais das etapas 

 

  

 

 MARISA GAMA 

 

Coordinador TIC 

 

 

JAVIER CENDÓN 

 

Coordinador/a aula virtual de  

infantil 

 

 

LAURA LLÓPIZ 

 

Coordinador/a aula virtual   

PRIMARIA 

 

 

MARISA GAMA 

 

Coordinadora aula virtual  

SECUNDARIA 

 

 

 

62.PREVISIÓNS DERIVADAS DO DOCUMENTO “INSTRUCIÓNS DE INICIO DE 

CURSO”  
 

- 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. 

 

- Levará recollido tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado 
de 4º de infantil. 

 

63. 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, 
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SERÁ OBXECTO DE DIFUSIÓN NA PÁXINA WEB DO CENTRO E POR 

AQUELAS CANLES QUE O CENTRO CONSIDERE OPORTUNAS) 
 

- Este plan de adaptación á situación covid será publicada na web do colexio e enviado 
ás familias a través da aplicación Tokapp e aos membros do claustro e consello escolar 
a través de correo elctrónico ou mensaxería. 

 

Anexos: 

ANEXO 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ºPrimaria. 
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 ANEXO II: ENTRADAS E SAÍDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                     

                                                    CPR PLURILINGÜE MONTERREY 
 

52  

 

 

 

 

ANEXO III : DISTRIBUCIÓN PATIOS 
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