PLAN DE ACOLLIDA
CPR PLURILINGÜE LOSADA
CURSO 2020-2021

Plan de acollida 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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1

Novas normas de organización e funcionamento do Centro.

Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os niveis e etapas do sistema
educativo, priorizándoa para o alumnado de menor idade e ata o cuarto curso da Educación
Secundaria Obrigatoria.
A suspensión xeralizada da actividade lectiva presencial de forma unilateral por parte da
Comunidade Autónoma, únicamente se adoptará diante de situacións excepcionais.
1.1

Rutinas de entrada e saída para o alumnado:

1.1.1

•

•
•

•

•

•

•
•

Consideracións xerais para todas as etapas:

O horario madrugador será a partir das 8:00 horas (en ambos centros). Este servizo poderá
ser utilizado únicamente por aqueles alumnos/as que xustifiquen a necesidade da súa
utilización, tras a solicitude explícita na Secretaría do centro (por favor comuniquen vía
telefónica ou mensaxe).
A partir das 8:35 e ata as 9:10 comezará a rutina da entrada por turnos segundo se describe
no horario, que se describirá a continuación.
Os pais/nais que traian e recollan os seus fillos ata a porta do Colexio deberán de facelo
respectando os horarios establecidos asignados aos seus fillos/as e procurando que o
momento de entrega e recollida dos alumnos sexa fluída.
Os pais/nais non poden entrar no recinto escolar, deberán agardar fóra das cancelas. Por
favor eviten achegarse a falar cos mestres xa que se interrompería a circulación do
alumnado. Calquera comunicación realizarase preferentemente a través de mensaxería da
Plataforma.
Pregamos que no momento de coincidir con outras familias, sexan pacientes e agarden
turno no exterior, mantendo en todo momento a distancia de seguridade. É moi importante
que non se formen grupos nin aglomeracións na porta do Colexio e rogamos abandoen, en
canto sexa posible, a contorna escolar para facilitar así, o paso a outros pais/nais.
A entrada e saída do alumnado realizarase en estricta orde por cursos. Os alumnos/as
entrarán de un en un mantendo a distancia mínima de 1,5 metros. Na entrada dirixiranse
directamente á aula onde lle espera o seu profesor/a.
Os alumnos/as de Primaria entrarán polo ximnasio e os de secundaria pola porta principal.
O profesorado de garda velará porque se cumpran as normas de seguridade e hixiene na
súa circulación polo Centro.

Casos excepcionais: (Co fin de facilitar a organización, é importante que se acollan á
excepcionalidade só aquelas familias que verdadeiramente o necesiten)
•

Aqueles pais/nais que por razóns laborais non poidan cumprir o horario de entrega asignado
ao curso do seu/fillo, poderán entregalo na porta, ao mestre de garda quen se encargará da
súa recepción e entrada na aula.
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En Primaria y Secundaria:
•
•

1.1.2

Aqueles pais que se retrasen na recollida dos seus fillo/as, estes agardarán no ximnasio a ser
recollidos, separados nas zonas marcadas de distanciamento.
Os alumnos/as da ESO que veñan andando sós cun irmán/a de primaria, primeiro entregarán
a seu irmán/á ao mestre pola porta do ximnasio e logo dirixirase a súa clase pola porta
principal.
Horarios de entradas e saídas:

A entrada e saída do centro farase por grupos e con distancias horarias e habilitaranse
diferentes lugares para as entradas e saídas. A entrada e saída será ordenada e continua, de 1
en 1 deixando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións.
Para entrar no recinto escolar é obrigatorio o uso de máscara, desinfectar as mans e gardar a
distancia de seguridade en todo momento.

1.1.2.1 Centro de Educación Infantil
Ø Horario madrugador: (só para casos excepcionais e previa comunicación en Secretaría
por vía mensaxería ou telefónica)
ü
ü
ü
ü

desde as 8:00 ata as 8:30
recepción dos alumnos no ximnasio (entrada inferior)
vixiado polo mestre de garda
os alumnos de diferentes clases permanecerán separadas nas zonas delimitadas.

ü Horario de entrada:
Grupo clase
6º Infantil (5 anos)
5º Infantil (4 anos)
4º Infantil (3 anos)

Hora entrada
entre 8:30 e 8:45
entre 8.30 e 8:45
entre 8:50 e 9:05

Lugar entrada
ximnasio (porta patio)
porta principal (superior)
porta principal (superior)

Hora saída
entre 14:00 e 14:15
entre 14:00 e 14:15
entre 14:15 e 14:25

Lugar saída
ximnasio (porta patio)
porta principal (superior)
porta principal (superior)

ü Horario de saída:
Grupo clase
6º Infantil (5 anos)
5º Infantil (4 anos)
4º Infantil (3 anos)

ü Rogamos máis que nunca se respecten as franxas horarias na entrega e saída dos
alumnos/as.
ü En caso de un eventual retraso na entrega, o alumno/a deberá agardar a que o mestre lle
dea paso sen interferir na circulación dos demais alumnos.
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ü En caso de un eventual retraso na recollida, o alumno/a agardará na súa aula (3 e 4 anos) ou
no ximnasio (no caso de 5 anos).
ü Aínda que non é obrigaroria nesta etapa, recoméndase igualmente o uso da máscara e un
porta-máscaras.

1.1.2.2 Centro de Educación Primaria e Secundaria
Ø Horario madrugador: (só para casos excepcionais e previa comunicación en Secretaría
por vía mensaxería ou telefónica)
ü
ü
ü
ü

desde as 8:00 ata as 8:30
recepción dos alumnos no ximnasio (entrada inferior)
vixiado polo mestre de garda
os alumnos de diferentes clases permanecerán separadas nas zonas delimitadas.

Ø E. PRIMARIA:
Horario de entrada:
Grupo clase
1º e 2º Ed. Primaria
3º e 4º Ed. Primaria
5º e 6º Ed. Primaria

Hora entrada
9:10
9:00
8:50

Lugar entrada

Hora saída
14:10
14:30
14:20

Lugar saída

ximnasio

Horario de saída:
Grupo clase
1º e 2º Ed. Primaria
3º e 4º Ed. Primaria
5º e 6º Ed. Primaria

ximnasio

Ø EDUCACIÓN SECUNDARIA
Horario de entrada:
ü para 1º e 2º ESO ás 8:45 pola porta principal (secretaría)
ü para 3º e 4º ESO ás 8:35 pola porta principal (secretaría)
ü mércores tarde: para 3º e 4º ESO ás 16:20 (secretaría)
para 1º e 1º ESO ás 16:30 (secretaría)
Horario de saída: para todos os grupos ás 14:15 pola porta principal (secretaría) e en horario de
tarde ás 18:10.
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1.2

Organización das aulas:

Seguindo as Instruccións da Consellería, para o alumnado de Infantil e Primaria a organización do
alumnado nas aulas, manteranse os grupos de convivencia estable (sen necesidade de aplicar
limitación de distancia) nestas etapas. Canto a ESO, establécese que os postos escolares manterán
unha distancia de 1,5 metros entre si medidos desde o centro da cadeira.
1.2.1

Educación Infantil:

ü Cada grupo será considerado un Grupo Estable de Convivencia:
ü O alumnado de cada grupo pode relacionarse entre si pero non se relacionará co
resto dos grupos estables: as entradas, saídas e recreos faranse de forma separada
e en horarios distintos.
ü O alumnado de cada aula estará sentado en grupos estables de 6 alumnos e serán
sempre os mesmos alumnos, e utilizarán sempre o mesmo espazo, mesas, cadeiras
e material didáctico. Os grupos terá unha separación a 1,5 m entre bloques de
mesas.
ü O material de traballo que sexa común para cada un dos grupos de traballo segundo
a mesa de traballo será entregado en gabetas diferenciadas e desinfectaranse todos
os días ao remate das clases.
ü Os recreos tamén se realizarán de forma independente e sempre que o tempo o
permita na parte exterior do centro, só un grupo estará no recreo ao mesmo tempo.
Sempre estarán co profesorado que os atende na aula.
ü Redúcese o número de profesores que interactúan coa grupo aula: titor/a, profesora
especialista de inglés (Janire Montes) e especialista de alumnos/as con NEE (Andrea
Castro).
ü A pesar de non estar obrigados, recoméndase o uso da máscara na aula e contar
cunha máscara de reposto gardado nun porta-máscaras.
ü Todo o profesorado estará sempre provisto de máscara e se é preciso de pantalla.

1.2.2

Educación Primaria:

ü Cada grupo será considerado un Grupo Estable de Convivencia:
ü O alumnado de cada grupo pode relacionarse entre si pero non se relacionará co
resto dos grupos estables.
ü Entrarán e sairán en distintos horarios do centro.
ü Entrarán e sairán directamente das clases.
ü En 1º e 2º de E.P. o alumnado de cada aula estará sentado en grupos de 4 alumnos
e cunha separación de 1,5 metros entre bloques de mesas.
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ü De 3º a 6º de E.P. os alumnos estarán sentados en mesas separadas en dirección ao
mestre e dispostos en filas. A distancia de separación é de 1,20m.
ü Cando o grupo circule polo centro farao pola dereita, sen cruzarse con ninguén e por
un itinerario determinado, mantendo sempre a distancia social de 1, 5 metros que
estará marcada no chan.
ü A hora do recreo farase en dúas quendas, sairán de 1º a 3º de E.P. nunha quenda e
de 4º a 6º de EP, noutra.
ü No espazo do recreo, que sempre que sexa posible será o aire libre, cada un dos
grupos terá un espazo diferenciado dos outros grupos que estean nese momento no
recreo, terán posta a máscara e manterán a distancia de 1.50 metros. As zonas
destinadas ao recreo estarán marcadas a tal fin.
ü O material para utilizar nas aulas será sempre individual, terao cada alumno na súa
mesa. O material de traballo para a clase de matemáticas Singapur tamén será de uso
individual e cada alumno terá o seu nunha gabeta. Nas clases de E. Física o alumnado
manterá igualmente a distancia social de 1, 5 metros e limitarase o uso de material
compartido. O material utilizado nas clases será desinfectado despois de cada uso.
ü É obrigatorio o uso da máscara na aula e contar cunha máscara de reposto gardado
nun porta-máscaras.

1.2.3

Ed. Secundaria:

ü Os grupos de 1º a 4º ESO serán grupos estables e non terán contacto con ningún dos
outros grupos do centro.
ü Nas clases o alumnado estará sentado individualmente e cunha distancia mínima de
1,50 m.
ü Entrarán e sairán do centro en distintos horarios ao alumnado de Ed. Primaria.
ü Entrarán e sairán directamente das clases.
ü Na circulación do grupo polo centro sempre o farán pola dereita, sen cruzarse con
outros grupos e por un itinerario determinado, mantendo sempre a distancia social
de 1, 5 metros que estará marcada no chan.
ü A hora do recreo farase nunha quenda só para o alumnado da ESO,
ü No espazo do recreo que sempre que sexa posible será o aire libre, cada un dos grupos
terá un espazo diferenciado dos outros grupos que estean nese momento no recreo.
Terán posta a mascarilla e manterán a distancia de 1.50 metros. As zonas destinadas
ao recreo estarán marcadas a tal fin.
ü O material para utilizar nas aulas será sempre individual, o terá cada alumno na súa
mesa. Nas clases de E. Física o alumnado manterá igualmente a distancia social de 1,5
metros e limitarase o uso de material compartido. O material utilizado nas clases será
desinfectado despois de cada uso.
ü Nas clases que sexa preciso realizar desdobre do alumnado sempre se utilizará a
mesma clase para realizalo, esta sempre será desinfectada unha vez remate o seu
uso.
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1.3

Organización xeral do centro

Control das entradas
e saídas e circulación
de alumnado polo
Centro

Haberá profesorado de garda nas entradas do recinto escolar e nos corredores
dos edificios e nas aulas. A función será supervisar o acceso e comprobar que
se realizan as rutinas previas ao inicio da xornada lectiva. Tamén haberá
profesorado encargado de supervisar a circulación do alumnado polo Centro
Faranse sempre ocupando o lado dereito do corredor e respectando as
quendas de circulación.
Acompañamento do Só poden traspasar as cancelas de acceso ao recinto escolar, os acompañantes
alumnado
do alumnado de Educación Infantil pero en ningún caso os caompañantes
poden entrar nos edificios.
Limítase a un acompañante por alumno. Será fundamental repectar os
horarios de entrada e saída. Os acompañantes deben abandonar os arredores
do centro para evitar a formación de grupos de persoas.
Recreos
Faranse en 3 quendas con variación de grupos e en diferentes espazos.
En Ed Infantil, cada grupo/aula fará o recreo a unha hora distinta.
En Ed. Primaria e secundaria haberá tres horarios:
ü 1º- 2º - 3º E.P. recreo: 11.45 - 12.15 horas
ü 4º - 5º - 6º E.P. recreo: 10.45 - 11:15 horas
ü E.S.O. recreo: 11.15 - 11.45 horas
ü En Primaria e ESO o patio estará marcado con postes delimitadores
para poder permanecer separados cada un dos grupos.
Comunicación cos
pais

Titorías
Atención Dirección

Utilizarase como medio de comunicación xeral coas familias a Plataforma
e a páxina web do centro; recoméndase fortemente que as familias teñan
actualizados os seus datos na Secretaría (dirección, telefónos e correo
electrónico) para asegurar que reciben todas as comunicacións tanto
persoais como de carácter xeral que se xenerarán únicamente de forma
telemática. Para comunicar calquera cambio ou información poderán
facelo a través da Plataforma ben co titor/a do seus fillos ou en mensaxe
ao Administrador (Secretaría/ Dirección).
Asimesmo poden poñerse en contacto connosco a través do correo
eléctrónico: cpr.losada@edu.xunta.es ou pinchando no apartado
"contacto" da páxina web do colexio.
Nas reunións de titorías e no intercambio de mensaxes coas familias
priorizarase a comunicación por teléfono, mensaxería ou videochamada,
deixando constancia da mesma nos pertinentes documentos.
Só se atenderá presencialmente con cita previa.
Podedes solicitala a través dos teléfonos 986 272229/ 986 266427 ou do
correo electrónico: cpr.losada@edu.xunta.es
Tamén podedes empregar estas vías para calquera dúbida, consulta ou
suxerencia.
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2
2.1

Priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada, deixando
constancia da mesma nos pertinentes documentos.
Só se atendera de forma presencial en casos excepcionais e sempre con
cita previa.
Quedará restrinxido o acceso de persoas a casos excepcionais.
Priorízase a comunicación por teléfono ou correo electrónico. O envío de
calquera documentación poderá realizarse a través da dirección de correo:
cpr.losada@edu.xunta.es
Priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada, deixando
constancia da mesma nos pertinentes documentos.
Realizaranse só en caso de poder realizarse de forma segura, atendendo as
recomendacións sanitarias do momento.
Debido á organización en grupos de convivencia estable, non se levarán a
cabo actividades nas que se mesture alumnado de diferente nivel.

Actuacións de prevención, hixiene e protección.
Principios básicos
ü Todo o profesorado e persoal do Centro realizou un test COVID-1.
ü O equipo COVID que recibe formación específica na COVID-19 e será referencia para o resto
do persoal, profesorado, alumnado e familias está formado pola Directora, Clara E. Liz
Losada, o Xefe de Estudos, Juan M. Daponte e o Coordinador de Secundaria, José Carlos
Pérez Somoza.
ü O centro de saúde de referencia do colexio é o CS LAVADORES, Primeira Travesía de Barreiro,
36 (Vigo), teléfono: 986260552, Corrdinadora do CS: Carmen Durán Santos
ü Test de autoavaliación de profesorado e alumnado:
O profesorado 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. Utilizarase
o Anexo I "Enquisa de autoavaliación clínica de Covid-19 ".
O alumnado deberá realizar unha avaliación diaria dos síntomas dos alumnos para comprobar,
no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2.
Utilizarase o Anexo I " Enquisa de autoavaliación clínica de Covid-19 ".
Ø Os proxenitores asinarán unha Declaración responsable conforme realizaron na casa
o test de Autoavaliación e toma de temperatura do seus fillos/as., de forma diaria
antes de acudir pola maña ao centro escolar.
Ø Non teñen que enviar enviar o resultado da enquisa de Autoavaliación ao Centro,
pero si comunicar a ausencia.
9

Ø Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe
realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro.
Ø Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os
proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co
seu médico ou pediatra.
ü Alumnos vulnerables: no suposto de que algún alumno/a poida ter a condición de vulnerable
como consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os
criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización serán os
que recomende o médico ou pediatra.
2.2

Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou confirmación
ü Sintomatoloxía no persoal non docente e profesorado:
Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (polo menos unha das relacionadas no
anexo Autoavalación), non acudirán ao centro educativo e chamarán 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
eprescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o
consideran.
ü Que fai unha familia se o seu fillo/a presenta síntomas?
No caso de que tras a Autoavaliación, se detectase sintomatoloxía compatible na casa:
Ø O alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente
co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do
equipo COVID.
Ø Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico,
abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.
Ø As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do
protocolo de prevención de absentismo escolar.

ü Un familiar ten unha proba positiva ou ten sospeita, que facer?
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.
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ü Que acontece se os síntomas aparecen no centro educativo?
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 consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica.
Habilitarase, dende o inicio do curso, a enfermería como un espazo específico de uso
individual para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se
xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidro
alcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.
En caso de aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da
Autoridade Sanitaria.

2.3

Medidas de protección individual

ü Distancia interpersoal:
De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros nas interaccións
entre as persoas no centro educativo.
En Educación infantil e na Educación Primaria, a organización do alumnado será en grupos de
convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia.
Garantízase a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se
realicen dentro do centro educativo
En Educación Secundaria, ao non ser grupos estables, para manter a distancia obrigada de 1,5 m,
utilizaranse aulas alternativas de especialidade, de maior dimensión; a saber: 1º de ESO salón de
actos, 2º ESO laboratorio, 3º ESO aula de tecnoloxía e 4º de ESO na biblioteca.
ü Uso da máscara:
O alumnado (a partir de 1º de primaria) 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 unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico
para gardala en caso necesario, como por exemplo na hora da merenda.
Excepcións para o uso da máscara:
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún
tipo de enfermidade ou dificultade 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 obrigado.
Qué máscara debemos utilizar?
Non está descrito nas instruccións da Consellería que tipo de máscaras deben utilizar os docentes e
o alumnado. Como criterio no Centro adoptamos as recomendacións da Organización Mundial da
Saúde. A OMS recomenda o uso da máscara desbotable FFP2, cunha durabilidade de 8 horas. As
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máscaras cirúrxicas de 3 capas tamén son recomendadas pero hai que ter en conta que a súa
durabilidade é de 4 horas e pasado este tempo deberían ser desbotadas. Segundo a OMS, as
máscaras de tela deben de consta de alomenos 3 capas de material diferente e ser lavadas cada día
en agua caliente a 60°C.
Os alumnos de infantil teñen que levar máscara?
Non é obrigatorio pero recoméndase que, sempre que sexa posible, usen a máscara.
2.4

Medidas máis importantes para previr a transmisión
•

•
•

•
•

•
•
•

2.5

Débese usar a máscara de forma correcta, tendo en conta o xeito de poñela e sácala, e de
ser o caso de gardala nos momentos da merenda, así como dos protocolos de substitución
e lavado. (Ver Anexos II).
Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
Á entrada e saída do centro é obrigado que todas as persoas (persoal docentro, familias e
visitantes) hixienicen de mans. No caso do alumnado, o profesorado verificará a
hixienización á entrada do recinto e ás aulas.
Existen dispensadores de solución hidro alcohólica na entrada e nos espazos comúns.
Hixiene de mans: 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 correcta de mans cada vez que se use material compartido e tamén despois de tocar
secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de
estar contaminados
Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabon nos aseos e de xel hidro
alcohólico nos espazos comúns.
Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de
mimetismo) ademais de medidas de educación sanitaria.
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.

Medidas de hixiene e limpeza
Ø Hixiene xeral do Centro:
•

•
•
•

Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o
precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de
polo menos 2 veces ao día.
Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto
máis frecuentes como pomos das portas, pasamáns, mesas, mobles, etc.
Durante a xornada da mañá, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha
limpeza de superficies de uso frecuente.
As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos
traballadores.
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Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo
compartidos.
• Ventilación: manteranse na medida do posible, as ventás e portas sempre abertas
para unha maior ventilación.
En caso de que a climatoloxía non permita a ventilación contínua, abriranse
as ventás frecuentemente para evitar a transmisibilidade.
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións ao inicio da
xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, así coma no transcurso da clase,
e coas medidas de prevención de accidentes necesarias, por espazo de polo menos
15 minutos.
• En relación coa xestión dos residuos: usaranse panos desbotables para o secado
de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria”. Estes serán refugados
en papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e accionados por
pedal.
• O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior aun terzo do
seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
• Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda
vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras
de entrada e saída.
• O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado
unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.
•

Ø Rutinas de responsabilidade individual:
Os usuarios de espazos e elementos comúns deben adquirir a conciencia de que debe
recaer sobre eles a desinfección previa ao uso. Para iso haberá elementos de limpeza
e desinfección específicos ou ben panos desbotables e xel. Exemplo: antes de usar un
ordenador, o usuario deberá coller un pano con xel e desinfectar o teclado e rato, a
mesa e obxectos compartidos. Esta acción repetirase cando finalice o seu uso.
Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre ou cada alumno ten uns
elementos de emprego persoal, como son a mesa de traballo, bolígrafos, etc. É moi
saudable interiorizar a limpeza deses elementos de xeito periódico, o que non exime
da limpeza que poida facer o persoal de limpeza.
Facilitar o labor do persoal de limpeza: as nosas accións repercuten no traballo
doutras persoas. Resultaría inadmisible que o persoal de limpeza teña que colocar
antes de limpar, é traballo do alumnado e do profesorado ter as mesas ordenadas, os
armarios e non deixar cousas polo chan. Deste xeito, o persoal de limpeza pode
optimizar o seu tempo de traballo e dedicalo aos labores propios.
Ø Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente:
•
•
•
•

Xel hidroalcóholico para as mans en todas as aulas e espazos comúns
Xabrón: nos aseos e aulas con billa e vertedoiro.
Panos desbotables en todas as aulas, baños e espazos comúns.
Solución desinfectante para obxectos coma ordenadores, mesas, cadeiras nas
aulas.
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•

2 pulverizadores desinfectantes eléctricos portátiles para desinfección de
material compartido en espacial para aquelas materias que manexen material
manipulativo e na materia de educación física.

Ø Protección:
Ademais do uso da máscara segundo se describe anteriormente, haberá pantallas faciais
para aquelas actividades lectivas nas que o emprego de máscara sexa incompatible.
Instaláronse mamparas en Secretaría para garantir a seguridade cando se realicen trámites
coas familias e ademais instalouse unha pantalla divisoria do mesado e na aula de NEE.

2.6

Xestión dun abrocho/ dun caso de COVID-19 no Centro escolar:

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no 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, dos
compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como dos que sexan contacto mais
próximos que estean vencellados 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 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.
ü Como se xestiona un gromo nun centro?
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 co “Protocolo de actuación
da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Públicamateria 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,
14

•

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 decontacto 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.

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro
realizarase un proceso de retorno á 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.
3

Accions formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu
desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.

Adicaranse algunhas sesións co alumnado para a familiarización cos medios tecnolóxicos, tanto no
acceso como no funcionamento.
Ø No caso do alumnado de EI e de 1º e 2º de E.P. solicitarase a colaboración das familias.
No primeiro trimestre de curso poñerase a proba un modelo de ensino mixto. O alumnado pode
facer tarefas de reforzo e ampliación na súa casa a través do ensino virtual ou ben acceder a
información (vídeos, pequenos textos) que despois se empreguen nas sesións presenciais.
Entre as vantaxes está reducir o tránsito de material entre o centro educativo e as casas e, deste
xeito, alixeirar as mochilas que leva o alumnado.
Isto permitiría tamén afrontar con máis garantías un escenario de semipresencialidade nas aulas e
abrir o abano de posibilidades educativas e formativas do alumnado.
Ø Accións para os grupos de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e ESO:
Ao inicio de curso e seguindo o protocolo dedicaranse varias sesións co alumnado para a
familiarización da aula virtual, tanto no acceso como no funcionamento.
Cada alumno e alumna recibirá unha etiqueta co seu usuario e contrasinal que deberán pegar na
súa axenda para evitar perdas.
Dedicarase un tempo a explicar a privacidade dos contrasinais e o uso seguro das mesmas.
Proponse tamén a todo o profesorado (proposta a incluír no Plan TIC anual do centro) o emprego
da Aula Virtual no ensino presencial por lo menos unha vez quincenalmente con tarefas diversas
para unha correcta preparación ante un posible ensino a distancia.
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Para rematar este protocolo ao inicio de setembro deberase proceder a actualización da base de
datos realizada o curso pasado sobre os medios tecnolóxicos existentes no fogar para detectar
problemas e poder darlle solución ante un posible ensino a distancia.
No caso de que a carencia sexa de equipamento, o centro procederá ao préstamo dos antigos
equipos e se o problema fose de conectividade procederíase a solicitar a colaboración da Consellería
e do Concello.
4

Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de
acollida e cohesión.

Para abordar e contrarrestar a ansiedade social que desatou a COVID-19 é máis necesario que nunca
desarrollar habilidades socioemocionais entre o alumnado.
É por iso que consideramos fundamental integrar a educación emocional como parte integrada no
currículo. Desenvolveranse durante o curso escolar, por tanto, programas e actividades adecuadas
á idade do alumnado co fn de potenciar o desarrollo das competencias emocionais como elemento
esencial do desarrollo humano, e coa finalidade de aumentar o benestar personal e social.
Asimesmo deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as
medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado
axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa.
Tras comunicación ao Consello escolar, decidiuse adicar alomenos unha sesión semanal en todas
as etapas para atender os aspectos emocionais e de saúde do alumnado. Esta sesión sustituirá
mentres a situación o requira, a sesión de Relixión e educación en valores.
Será o Departamento de Orientación o encargado de coordinar e deseñar as actividades dirixidas a
atender estes aspectos, tendo en conta que serán actividades realizadas ao inicio do curso dirixidas
polos titores ou titoras de cada un dos grupos estables de convivencia.
Os docentes recibirán mediante fórmulas de teleformación, formación específica sobre as medidas
xerais de prevención e protección a través da Consellería de Sanidade e o SERGAS.
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5

ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

De presentar calquera síntoma, consulte co seu centro de saúde.

Presentou nas últimas 2 semanas?

SI

NON

Febre maior de 37,5ºC
Síntomas respiratorios

Tose seca
Dificultade respiratoria
Fatiga severa (cansazo)
Dor muscular

Outros síntomas

Falta de olfacto
Falta de gusto
Diarrea

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.

SI
Tivo CONTACTO
nas últimas 2
semanas?

NON

cunha persoa COVID-19 +
confirmado?
cunha persoa en illamento por
sospeita de infección pola COVID19?
cunha persoa COVID-19 +
confirmado?

CONVIVIU nas últimas
2 semanas?

cunha persoa en illamento por
sospeita de infección pola COVID19?
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ANEXOS II. USO DE MÁSCARA
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#SENTIDIÑO

PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN
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#SENTIDIÑO

PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN
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ANEXO III. PLANOS DISTRIBUCIÓN EN AULAS
Aulas de E. Infantil e 1º e 2º E.P.
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ANEXO IV. PLANOS CIRCULACIÓN, PUNTOS DE HIXIENE E AULAS
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