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Colexio San José de la Guía.
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1- INTRODUCIÓN AO PROTOCOLO
As medidas propostas polo Ministerio de Sanidade no ámbito laboral, parten dun elemento
fundamental como é a distancia interpersoal de 2 metros entre traballadores. No ámbito
educativo, o Ministerio de Educación rebaixou dita distancia establecéndose unha distancia
mínima de 1,2 metros. O uso da máscara será obrigatorio durante toda a xornada escolar tanto
para o alumnado como para o profesorado.
As medidas nas que se amparan as administracións educativas para adoptar as normas que se
publicaron, baséanse no estudo de prevalencia realizado polo Ministerio de Sanidade, onde o
alumnado mostra porcentaxes inferiores de contaxio aos da media, sendo cada vez menores a
medida que vai diminuíndo a idade. Outro dato que se utilizou está relacionado coa gravidade do
cadro clínico, determinando que a maioría dos nenos e nenas presentan unha enfermidade levemoderada e só unha porcentaxe moi pequena precisou hospitalización. Mesmo hai abundancia de
estudos que indican que moitos deles pasan a Covid de maneira asintomática.
Desde o punto de vista laboral o principal problema ao que nos imos a enfrontar é a convivencia
con posible alumnado e profesorado (en menor medida), asintomático. Un estudo, realizado pola
Universidade de Padua e o Imperial College de Londres, concluíu que os pacientes con Covid-19
que son asintomáticos poden contaxiar de maneira similar ao Covid. No devandito estudo
ademais indícase que as persoas asintomáticas tiñan unha carga viral (concentración de virus),
similar á dos pacientes con síntomas, polo que concluían que tanto a transmisión asintomática
como a presintomática podería contribuír significativamente á propagación da enfermidade
(sendo importante indicar que un 40% da poboación analizada no devandito estudo non tiña
síntomas no momento da proba).
Outra medida é o establecemento dos chamados "grupos de convivencia escolar". Este grupo
estable de convivencia terá as seguintes características:
•

•
•
•

Os alumnos e alumnas do grupo relacionaranse entre eles de modo estable, podendo
socializar e xogar entre si, sen ter que garantir a distancia de seguridade. Estes grupos,
na medida do posible, reducirán as interaccións con outros grupos do centro educativo,
limitando ao máximo o seu número de contactos con outros membros do centro.
Os docentes serán os que se despracen polo centro.
Todos os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado do grupo levaranse a cabo
sempre dentro da aula ou as aulas de referencia.
O número de docentes que atenda a este alumnado procuramos que sexa o mínimo
posible.

Extremaremos as medidas de protección tanto para o alumnado coma o profesorado destes
grupos. Así pois, debemos tomar os grupos estables de convivencia como unha forma de protexer
e limitar os contactos dese grupo (máis vulnerable ao non ser obrigatorio o uso máscara) co resto
de grupos do centro educativo, pero non como unha medida de protección en si.
4

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

Este documento é un texto adaptado á complicada realidade que nos toca vivir. Intentamos que
sexa un protocolo a favor do alumnado e as súas familias e do profesorado e así poder tentar
soportar a situación que por desgraza nos toca vivir.
Establecer un protocolo de saúde non é tarefa doada posto que grande parte da nosa actividade
docente realízase en espazos pechados, onde hai unha gran concentración de persoas que van
pasar moitas horas xuntas ao día e onde non se van a poder manter as distancias de seguridade en
múltiples ocasións. As actuacións que propoñemos procurarán, na medida do posible, evitar riscos
ás persoas cercanas, para que as persoas que estean preto da min fagan o mesmo conmigo (teño
que protexerte a ti, para que ti me protéxas a min).

2.MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS
2.1 Denominación do centro, enderezo e teléfonos.
Nome do centro: Colexio Plurilingüe San José de la Guía
Dirección: Rúa Doutor Corbal, 25. 36207. Vigo
Telefono de contacto: 986376153
2.2 Principios sanitarios básicos.
De conformidade co establecido coas instrucións de carácter xeral editadas pola Xunta de Galicia
e coas previsións do “Plan de eactivación no ámbito infantoxuvenil en relación coa infección polo
VIRUS SARS-CoV-2” deberán terse en conta as seguintes medidas preventivas para evitar a
aparición de novos gromos e eventualmente deter unha posible transmisión comunitaria e polo
tanto a adopción de medidas que permitan un labor de vixilancia e monitorización continuas,
tanto para a detección precoz de novos casos e dos seus contactos, como para o seguimento
deles.
Para isto, adoptaranse as seguintes medidas:
• Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os niveis e etapas
do sistema educativo, e priorizarase para o alumnado de menor idade, polo menos
ata o cuarto curso da Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.
Excepcionalmente, poderán impartirse semipresencialmente as ensinanzas de
formación profesional, así como as ensinanzas de réxime especial.
• A suspensión xeneralizada da actividade lectiva presencial de forma unilateral por
parte da Comunidade Autónoma, unicamente se adoptará diante de situacións
excepcionais de acordo co previsto na normativa e acordos vixentes.
• Os centros educativos manteranse abertos durante todo o curso escolar
asegurando os servizos de comedor, así como apoio lectivo a menores con
5

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

•

•

•

•

•

•

necesidades educativas especiais ou pertencentes a familias socialmente
vulnerables, sempre e cando a situación epidemiolóxica o permita, en base ás
indicacións das autoridades sanitarias.
Para limitar o número de persoas presentes nun espazo simultaneamente,
evitaranse as asembleas ou reunións presenciais tratando de realizalas de forma
telemática. Os centros educativos promoverán que as reunións de coordinación e
aquelas outras actividades nn lectivas sexan posible, se realicen de forma
telemática.
Cada centro educativo deberá contar cun equipo formado na Covid-19 que será
referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. O equipo
estará formado pola persoa titular da dirección do centro, ou persoa na que
delegue ou a substitúa, e dous membros do profesorado (nos centros de menos de
seis unidades o equipo poderá constituírse cunha soa persoa). Corresponde á
persoa titular da irección do centro o nomeamento dos restantes membros. Tamén
lle corresponderá á persoa directora, ou persoa na que delegue ou a substitúa, a
función coordinadora Covid e a interlocución coa administración.
En cada centro educativo establecerase unha canle de comunicación cos membros
da comunidade educativa, en particular, coa periodicidade que estableza a
dirección, informará ao consello escolar do centro sobre as medidas adoptadas e,
de ser o caso, da evolución dos diferentes escenarios .
O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar
unha autoenquisa diaria para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes
son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa
de autoavaliación que se describe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada
ao centro. A enquisa non ten que comunicarse aos centros educativos, senón que
deberase adoptar polo persoal dos centros educativos as medidas oportunas en
función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia.
Cada día, antes de acudir ao centro, os pais,/nais/titores legais realizarán unha
valoración dos síntomas recollidos no Anexo I ao alumnado a fin de comprobar se
estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV.2. Ante a aparición de, polo
menos, un dos síntomas que describe a enquisa de autoavaliación, os titores non
enviarán ao alumno/a a clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. En
caso de que un alumno/a que estea no centro teña algún síntoma compatible coa
infección por SARS-CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá
permanecer no espazo de illamento habilitado no centro ata que o responsable
veña a recollelo.
No suposto de alumnado que 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
domiciliaria- serán os que recomenden médico ou pediatra de acordo co
establecido na resolución que se dite instrucións para a atención educativa ao
alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso
2021/22 como consecuencia da pandemia da Covid-19.
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2.3 Membros do equipo COVID.
•
•
•
•
•

Xefe de estudios: Juan Carlos López Cajiao. Coodinador do equipo COVID . As súas tarefas
se centrarán en Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.
Profesora encargada de Infantil e Primaria: Yolanda Alonso Rodriguez.
Administradora e secretaria: Paula Verde Francisco.
Profesor encargado de Ciclos e FPB: Pedro Darriba Cabaleiro.
Director do centro: Antonio Sabín Vilariño.

Corresponde ao equipo COVID elaborar un “Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso
2020/2021” de conformidade co modelo proposto pola Xunta de Galicia.
O documento debe ser aprobado pola dirección do centro educativo e do seu contido será
informado o consello escolar.

2.4 Centro de saúde de referencia.
•
•
•
•

•

Centro de saúde de referencia é o centro de saúde de Teis
Teléfono: 986 37 42 29
Responsable: Jose Luis López Villar. Teléfono: 616290244
Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnóstico
confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contcto coa Central de
Seguimento de Contactos (CSC) para indentificar os contactos estreitos do ámbito
educativo. Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación,
habilitado de 9 a 22 h todos os días da semana: 981 219016.
Outros teléfonos de intereser:
o Servizos de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra: de luns a venres de 8:00 a
15:00: 9866885809 / 986885997
o Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia de luns a venres a partir das 15:00 e
fins de semana/festivos: 649829090

2.5 Determinación do espazo de illamento COVID e elementos DE protección que inclúe.
Habilitamos dende o inicio do curso como espazo para illamento COVID o LABORATORIO. Neste
espazo estará o alumnado que presente síntomas mentres non se realice o seu traslado.
Este espazo ten grandes ventanais, polo que conta cunha ventilación adecuada e está cerca da
portería do colexio.
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Teremos preparados neste espazo solución hidroalcólica, una papeleira de pedal e panos
desbotables.

2.6 Número de alumnos por nivel e etapa educativa
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obrigatoria
Formación Profesional Básica
Ciclos Formativos Grao Superior

55
141
90
34
122

2.7 Cadro de persoal
NOME COMPLETO
Alba Torres, Mónica
Alonso Rodríguez, Yolanda
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Arenaz Otero, Patricia
Bautista Díaz, Marta
Carrera Ferreiro, María del Pilar
Comesaña Pereira, María del
Milagro
Darriba Cabaleiro, Pedro
Domínguez Gómez, Silvia
Dominguez Olveira, Santiago
España de la Cruz, Tania
Estarque Moreno, María Sara
Fernández Conde, Nuria
Fernández Martín, Tania
Fernandez Martínez, Lorena
León Sotelo, Félix
López Cajiao, Juan Carlos
Lorenzana Lamelo, Mónica
Lores Correa, Diego
Louzao Couto, María Dolores
Malvar Codeseira, María Dolores
Martínez, Nerea
Olivera Otero, Montserrat
Rúas Carrillo, Elena Lucía
Sabín Vilariño, Antonio
Santodomingo Martín-Caloto,
María
Sellán Prado, María Purificación
Souto Caride, Marta
Torrado Outeda, Celina
Vázquez Crespo, Marcos
Paula Verde Francisco
Villar Bangueses, Inés
Viñas Holgado, Blanca

2.8 Determinación dos grupos estables de convivencia.
Curso
4º EI

aula
4º EI

Profesora titora
Tania Fernádez

5º EI

5º EI

Inés Villar

Profesoras e profesores especialistas
Patricia Arenaz Mónica Alba, Nuria
Fernández.
Patricia Arenaz Mónica Alba, Nuria
Fernández.
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6º EI

6º EI

Yolanda Fernández

1º EP

1º EP

Tania España

2º EP

2º EP

Mónica Lorenzana

3º EP

3º EP

Patricia Arenaz

4º EP

4º EP

Montse Olivera

5º EP
6º EP

5º EP
6º EP

María Dolores Malvar
Sara Estarque

Patricia Arenaz, Mónica Alba, Nuria
Fernández.
Patricia Arenaz, Mónica Alba, Nuria
Fernández.
Patricia Arenaz, Santiago Domínguez,
Nuria Fernández
Patricia Arenaz, Santiago Domínguez
Nuria Fernández
Patricia Arenaz ,Santiago Domínguez,
Nuria Fernández
Patricia Arenaz ,Santi, Nuria Fernández
Patricia Arenaz,Santiago Donínguez,
Nuria Fernández.

2.9 Medidas específicas para os grupos estables de convivencia.
O equipo COVID decide que os grupos estables de convivencia do centro son 4º, 5º e 6º de Educación
Infantil e os grupos de 1º,2º,3ª,4º, 5º e 6ª de EP
En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con
carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de
limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as
actividades que se realicen dentro do centro educativo.
2.9.1.- Medidas para a etapa de Educación Infantil.
A educación infantil é a etapa educativa que en condicións normais, necesita un maior
requirimento tanto físico como mental por parte do docente para levar a cabo a tarefa de educar,
sendo sen dúbida o nivel educativo máis duro e complexo de abordar desde o punto de vista da
seguridade e a saúde, e por tanto tanto o equipo directivo como o equipo COVID intentará dar o
maior apoio posible.
Os nenos e as nenas conforme van crecendo vanse socializando e van adquirindo normas e hábitos
de comportamento habitual na aula. Aínda que na educación primaria e secundaria os problemas
de comportamento adoitan provir dunha non aceptación das devanditas normas por parte dalgúns
alumnos e alumnas, na educación infantil o problema vén de que nesa etapa prodúcese o primeiro
contacto con a escola polo que o alumnado entra nela sen moitos hábitos sociais, debendo
establecerse un proceso e adaptación á convivencia cos seu iguais infestado de dificultades,
sendo esta situación infinitamente máis complexa na "nova normalidade" que estamos a vivir.
Na etapa de Educacion Infantil, e nas unidades e centros de educacion especial, conformando
grupos estables de convivencia, na aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo
de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisions dos
grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán
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cun distanciamento físico, con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros respecto dos restantes
grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara, poren para o profesorado e o persoal non
docente que tena contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. Nas escolas unitarias,
aulas unitarias de CRA, unidades e aulas de centros de educación especial e aulas de educación
infantil cun número entre 5 e 10 alumnos poderán establecer un único grupo colaborativo que
coincidirá co grupo de convivencia estable.
A dotación hixiénica mínima da aula de infantil será:
•
•

•
•

Dispensador de xel hidroalcohólico soamente de acceso ao profesorado.
Dispensador de papel individual.
Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión esempre lonxe
do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado.
Varias papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal, debido á gran
cantidade de residuos que se xeran nestas aulas.

Nestes grupos, as medidas xerais de prevención, protección, vixilancia e promoción de saúde no
noso centro serán:
•

•
•
•

Os alumnos e alumnas do grupo relacionaranse entre eles de modo estable,
podendo socializar e xogar entre si, sen ter que garantir a distancia de seguridade.
Estes grupos, na medida do posible, reducirán as interaccións con outros grupos do
centro educativo, limitando ao máximo o seu número de contactos con outros
membros do centro.
Os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado do grupo levaranse a cabo
preferentemente dentro da aula.
O número de docentes que atenda a este alumnado será o mínimo posible.
A entrada e saída do alumnado de infantil graduarase con respecto ao resto de
alumnado do centro xa que este tipo de alumnado adóitase guiar por pictogramas,
sería necesario elaborar imaxes alusivas á nova situación, coa finalidade de tentar
normalizar e interiorizar estas novas actitudes por parte do alumnado o máis
rápido posible.

Tentar protocolizar o comportamento de alumnado de 3, 4 e 5 anos durante unha mañá completa
é como tentar poñerlle portas ao campo, saltando normalmente o protocolo no primeiros cinco
minutos de clase para a inmensa maioría deles.
O que se vai a ver neste documento, é unha serie de pautas (complexas moitas delas en canto ao
seu seguimento), pero necesarias para garantir a seguridade e saúde tanto do alumnado e as súas
familias, como a do propio profesorado. Esta nova situación (polo menos mentres a situación
sanitaria non o permita), vai provocar a necesidade dun auténtico cambio de chip do profesorado,
do alumnado e das familias en canto á forma de traballar, sobre todo nesta etapa.
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En relación á actividade diaria teranse en conta as seguintes recomendacións:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O inicio da xornada realizaranse accións nas que se traballe a lembranza de normas de
hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán
presentadas como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel
hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os
dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de ser accesibles sen
supervisión. Por iso, para o alumnado de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel
hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións
xabonosas.
A cada aula de infantil intentaremos só accederá o persoal que traballa na devandito aula.
As familias entregarán e recolleran aos seus fillos/as dende o patio do centro. Son as únicas
que poden ter acceso ao recinto escolar e teñen que entrar no recinto con máscara.
Cada vez que o alumnado entre na súa aula, sentarase sempre no mesmo sitio.
Cada cadeira e mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno ou alumna
Respecto a bolsos, maletíns ou mochilas evitaremos deixalos no chan ou sobre outras
superficies que poidan ser susceptibles de estar infectadas.
Aínda indo en contra do espírito desta etapa educativa, mentres persista a situación
sanitaria actual, priorizarase a realización de actividades individuais fronte ás colectivas
que supoñan diminuír aínda máis a distancia de seguridade, así como compartir materiais.
Cando sexa indispensable que utilicen materiais compartidos, procurarase que sexan
repartidos só entre o alumnado que comparta a mesma mesa.
Recoméndase que o alumnado traía ao centro materiais non porosos xa que son máis
fáciles de desinfectar.
Ao final do uso de cada material da aula, procederase a desinfectar o mesmo, antes de que
sexa utilizado por outro alumno/a ou grupo.
Extremaremos o proceso de desinfección daquel material que o alumnado poida levar á
boca.
Non prestaremos material ou xoguetes entre clases distintas. Tampouco compartir
material con outra clase, xa que son distintos grupos de convivencia.
Durante o tempo que dure a crise sanitaria evitaremos utilizar plastilina, nin pastas de
modelar.
No caso de que se traballen fichas en formato papel, unha vez finalizadas gardaranse nun
sobre e deberán pasar o período de corentena de polo menos dous días.
Na medida que sexa posible dentro desta etapa educativa, tratarase de evitar intercambiar
material entre alumnado (lapis, goma, regra, ceras...).
Cando se formen equipos, intentaremos que os grupos sexan sempre os mesmos, e no caso
de usar marcas identificativas sexan sempre utilizadas polo mesmo alumno ou alumna.
O profesorado especialista impartirá preferentemente as clases dentro da aula de
referencia do grupo.
Unha vez finalice unha actividade, o profesorado procederá á desinfección das superficies
utilizadas nas mesmas. Despois procederá á desinfección de mans con xel hidroalcohólico.
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•

Á entrada e saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de alumnado, en especial entre
aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.
É obrigatorio que o alumnado de infantil traia o seu almorzo, a súa auga convenientemente
identificada, nunha bolsa de tea de fácil lavado a 60º. Sendo aconsellable que esta sexa
lavada en casa coa maior frecuencia posible ( recomendablemente a diario).
Como é norma habitual en infantil, o alumnado almorzará no exterior. Unha vez finalizado
o recreo procederase a un novo lavado e desinfección de mans antes de retomar as
tarefas.
Cada alumno/para deberá vir cunha botella de auga co seu nome posto, para a súa
correcta hidratación durante o día.
Cada alumno deberá vir co seu almorzo nun recipiente pechado tipo " tupperware" que
por unha banda protexe a comida ata o seu consumo, e por outra facilita o almorzo xa que
o alumnado pódeo utilizar para non apoiar a comida en superficies potencialmente
infectadas.
A pesar da especial dificultade da medida nesta etapa escolar, tratarase de impedir que o
alumnado comparta almorzo ou botellas de auga.
O horario de recreo do alumnado de infantil (do mesmo xeito que o do resto de alumnado
que forme parte de grupos estables de convivencia), graduarase co fin de reducir as
interaccións con outros grupos do centro educativo.
No patio procurarase que o alumnado que forme parte dun grupo de convivencia non
entre en contacto con outros grupos das mesmas características.
Imos a extremar a limpeza da aula que ocupa o alumnado de infantil, de forma que durante
o tempo que o alumnado se atopase no recreo, procedésese a unha limpeza da aula,
incluíndo especialmente aquelas zonas que máis estivesen en contacto co alumnado e
profesorado.
Ao final do día procederase tamén á desinfección do material particular do alumnado para
que cando este o volva levar á súa casa estea desinfectado.
Ao final do día, o alumnado desinfectarase as mans antes de saír do centro.
Ao final das clases diarias, tanto a mesa do alumnado como a mesa do profesorado
deberán quedar totalmente libres de materiais para proceder a unha correcta desinfección
da aula.
Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da aula tendo especial
coidado con todas aquelas superficies que máis estivesen en contacto co alumnado e
profesorado.

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

O principal problema que nos imos a atopar é que soamente o grupo de 4º de educación infantil
ten aseo dentro da aula, polo que 5º e 6º de educación infantil teñen que compartir os aseos.
Tomaranse as seguintes medidas de hixiene nos aseos desta etapa:
•
•

Estableceremos un aforo máximo, que limitará o número de alumnado que poida
acceder de maneira simultánea sexa de dous.
Poñeranse carteis nas portas dos aseos indicando o aforo e as normas de uso do baño
e a correcta hixiene de mans.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

É fundamental manter unha correcta ventilación dos cuartos de baño, as portas dos
baños estarán sempre abertas.
Procederase ao lavado de mans do alumnado tanto á entrada como á saída do cuarto
de baño.
O profesorado deberá levar os equipos de protección individual durante todo o tempo
que estea no cuarto de baño.
O secado das mans realizarase exclusivamente mediante papel desbotable. Unha vez
finalizado o lavado de mans, pecharase a billa usando papel (á hora de abrilo non fai
falta porque imos lavarnos as mans con auga e xabón inmediatamente).
O aseo deberá ter unha papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal,
debendo ser utilizada preferentemente polas mestras.
Cando se vaia a tirar da cadea, débese facer coa tapa pechada para evitar a formación
de aerosois potencialmente infectados que se propaguen ao aire.
Garantirase a hixiene de os aseos durante toda a xornada escolar, extremando a
frecuencia na hixiene e desinfección mediante o maior número de limpezas posibles
(polo menos dous/tres veces ao día).
Aseguraremos a subministración de material hixiénico necesario (xabón, papel
desechable dun só uso...).
As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando
terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, encher botellas de auga...
Ao final do día, procederase a unha exhaustiva limpeza e desinfección do aseo, tendo
especial coidado con todas aquelas superficies e elementos que máis estivesen en
contacto co alumnado e profesorado.
Recomendamos levar para casa os mandilóns todos os días para proceder a súa
desinfección.

As mestras deben utilizar os seguintes equipos de protección individual :
•
•
•

Bata (que debería ser lavada de maneira diaria por encima dos 60º).
Máscara.
Pantalla facial nas intervencións de audición e linguaxe.

2.9.2 Medidas para o alumnado de Educación Primaria.
É complexo establecer un protocolo único para este alumnado (cando a súa idade varía desde os
seis ata os doce anos), debido ás características evolutivas do alumnado en cada un dos niveis
educativos.
• En educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en
grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de
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distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en tódalas
actividades que se realicen dentro do centro educativo.
•

A dotación hixiénica mínima de cada un dos grupos de educación primaria será
o Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.
o Dispensador de papel individual .
o Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre
lonxe do alcance do alumnado), para o seu uso por parte do profesorado.
o Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal.

•

•

•

O uso da máscara será obrigatorio con independencia do mantemento da distancia
interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. O alumnad 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 no comedor. A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as
persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria.
As prendas de roupa non se colgarán nos percheiros, empregando os respaldos das
cadeiras para cumprir con esta función
En relación á actividade diaria:
o Á entrada e saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de alumnado e cruces
innecesarios con alumnado doutros grupos.
o Ata cuarto de primaria, o alumnado virá ao colexio cunha bolsa de tea de fácil lavado a
60º (onde traerá unha botella de auga identificada co seu nome, o seu almorzo e unha
máscara de reposto). Sendo aconsellable que dita bolsa sexa lavada en casa coa maior
frecuencia posible ( recomendablemente a diario).
o Cada vez que o alumnado entre na súa aula de grupo, sempre sentará no mesmo sitio.
Cada cadeira e mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (terase en
en conta por parte do titor ou titora os posibles problemas visuais ou de calquera outra
índole que poida ter o alumnado), estando prohibido que o alumnado poida cambiarse
de sitio baixo ningún concepto.
o O pupitre de cada alumno é persoal, non estando permitidos os intercambios en entre
si.
o Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas
o Se se teñen que formar equipos, intentaremos que os grupos sexan sempre os mesmos.
o En 5º e 6º de EP, priorizarase a entrega de actividades de maneira telemática.
o No caso de que o profesorado reciba tarefas do alumnado en formato papel, estas
tarefas gardaranse nun sobre e deberán pasar o período de corentena de polo menos
dous días.
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o Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lapis, goma, regra,
calculadora...).
o Mentres dure a situación actual, utilizaremos o mínimo posible a biblioteca de aula,
dado que cada libro debería ter un período de corentena despois do seu uso.
o Durante o tempo que dure a crise sanitaria non usaremos plastilina, nin pastas de
modelar.
o Cada aula de grupo terá asignado o cuarto de baño da súa planta, non poden ir a outros
aseos do centro agás os do patio
o Unha vez finalizada a clase, evitaranse as posibles aglomeracións de alumnado nas
portas da aula durante o intercambio dunha materia a outra onde veña profesorado
especialista.
o Calquer desprazamento que se faga polo centro realizarase con máscara e seguindo as
señalizacións que están polo chan e paredes.
o No caso que se teñan que desprazar a outra clase que fose utilizada previamente por
outro grupo desifectarase cada cadeira e pupitre (sempre baixo a supervisión do
mestre ou a mestra).
o Nas aulas onde se produce rotación de alumnado deberase extremar a ventilación,
debendo estar as xanelas abertas en todo momento (sempre que as condicións
ambientais o permítan).
o O alumnado virá co seu almorzo nun recipiente pechado tipo " tupperware" que por
unha banda protexe a comida ata o seu consumo, e por outra facilita o almorzo xa que
o alumnado pódeo utilizar para non apoiar a comida en superficies potencialmente
infectadas (mesa, bolsa...).
o Cada alumno/para deberá vir de casa coa botella de auga preferentemente de cristal
para a súa correcta hidratación durante o día (non estará permitido enchela)
o Está totalmente prohibido compartir bocadillo ou botellas de auga entre o alumnado.
o Ao final do día procederase tamén á desinfección do material particular do alumnado
para que cando o leve para casa estea desinfectado.
o Ao final das clases diarias, a mesa de cada alumno ou alumna debe quedar totalmente
libre de libros e materiais para proceder a unha correcta desinfección da aula.
o Ao final do día, o alumnado desinfectarase as mans antes de saír do centro.
o Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da aula tendo
especial coidado con todas aquelas superficies que estivesen moi en contacto co
alumnado e profesorado.
2.10.- Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación.
•

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid (polo menos unha das
relacionadas no anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro
educativo e inmediatamente darán coñecemento ao 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
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•

•

•

•

a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24
horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba.
No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá
ao centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do
alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do equipo
Covid á maior brevidade posible. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria
ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as
legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos
do protocolo de prevención de absentismo escolar.
O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da
información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de
que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo.
A medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa Covid-19
será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro
escolar.
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-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, desde o inicio do
curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que
se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con
ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.
Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da
Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non
poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos.
O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados
contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o
contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean
vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6
meses poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre
as medidas de prevención. Pola contra, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de
vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses
deberán absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións da Central de
Seguimento de Contactos en corentena.
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería de
Sanidade, dispón da canle informática denominada “EduCovid”, específica para a
comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A
información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e
utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos
positivos confirmados no centro.A canle informática subministrará de xeito seguro e con
respecto á normativa de protección de datos os seguintes fluxos de información:
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o Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro
educativo o antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de
referencia notifique o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid
poderá comezar a recompilar a información necesaria para a identificación dos
contactos estreitos.
o Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun
diagnóstico confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto
coa Central de seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos
estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número de teléfono
especifico para educación, habilitado de 9 a 22h todos os días da semana e que
estará disponible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así omo tamén nos
apartados Equipo e Centro médico.
o Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en
contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as
indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os
contactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa
epidemiolóxica identifícase ao caso confirmado como estudante ou traballador dun
centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha
notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os
contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo.
o Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en
contacto coa CSC a través do número de teléfono disponible en EduCovid, na
Axuda da aplicación, así como tamen nos apartados Equipo e Centro médico.
o Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que
identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para
localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e
pediralle que realice a súa carga en EduCovid. En ningún caso se notificarán
contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid.
o O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de
contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da
“Rede de contactos” proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de
clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc...).
Para esta determinación terase en conta o previsto no Anexo II.
o Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro
desta rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma
manual. Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena,
e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de
contactos estreitos á CSC a través da aplicación EduCovid. No caso de que,
conxuntamente coa CSC, non se identifiquen contactos estreitos no centro,
premerase igualmente o boton “Notificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha
persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de contactos” a
“Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal.
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o No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC
que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a CSC
pode verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da
información necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia procederase do
xeito seguinte:
▪

Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que
verifiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información
abondo, ou non é posible desbotar a información como resultado dun erro,
o Equipo Covid cargará o caso en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará
que o caso aínda non está verificado.

▪

o

o

o

o

o

Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en
calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste
xeito, á CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa
directora do centro quen adiante esta información aos posibles contactos
estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que,
conxuntamente coa CSC, determinouse que moi probablemente son
contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19. Para facilitar esta
información recomendase usar o modelo de comunicación curta específico
que está dispoñible na Axuda de EduCOVID.
Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese
momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo
Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo
notificará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de
forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e
iniciar o Seguimento.
O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das
actividades extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola
autoridade sanitaria.
Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as
instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das
persoas identificadas como contactos.
A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o
interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado
subministrados con consentimento dos representantes dos menores que obra nas
bases de datos da Consellería de Educación poderán ser subministrados á
autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.
O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos
sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.
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•

A canle de comunicación que empregará a comunidade educativa para informa dos casos
con sintomatoloxía compatible coa COVID-19, as ausencias de persoal non docente e
profesorado serán a través dunha comunicación telefónica co centro ou tamén a través de
correo electrónico e a plataforma Moodlle. As familias empregarán os mesmos medios
para comunicar ao centro as posibles incidencias relacionadas co COVID.
• O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da
información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de
que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo.
Os centros educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos
alumnos á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio
do curso. Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles
coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña
ao centro escolar
• O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os
que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. En todo este proceso,
esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da información da persoa
diagnosticada da Covid.
•

Resulta fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias estean
actualizados en XADE. En caso contrario a CSC non poderá contactar co alumnado e familias
afectadas. O profesorado e persoal non docente deberán manter os seus datos de contacto
actualizados aos mesmos efectos.

2.11- Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.
•

•
•
•
•

As ausencias serán comunicadas ao Colexio a través das canles habituais e serán
rexistradas no ordenador polo xefe de estudos. O correo ao que se comunicarán as
incidencia relacinados co COVID e tamén ás ausencias do alumnado serán é o seguinte:
xefaturadeestudos@sanjosedelaguia.com
É obrigatorio para os a familiares ou titores legais informar ao centro de se o alumno/a ten
algún síntoma compatible co COVID ou se está pendente de consulta con pediatra ou
médico de familia para confirmar os resultados.
Tamén será obrigatorio informar ao centro da ausencia do alumno/a por estar en contacto
con algunha persoa, sexa familiar ou non, sospeitosa ou xa confirmada de ter o COVID.
As faltas de asistencia permitidas, e as ausencias derivadas da aplicación das anteriores
medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do
facultativo para a súa acreditación.
O profesorado e o resto de persoal do centro, ante síntomas compatibles con COVID,
empregará o mesmo procedemento establecido para o alumnado.
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2.12 Procedemento de comunicación das incidencia ás autoridades sanitarias e educativas.
•

Os centros educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos
alumnos á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio do
curso escolar. Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas
compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir
pola maña ao centro escolar.
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, un espazo específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que
se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado.Este espazo contará con
ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.
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.
Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada
“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos
posibles casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que
determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de
Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro.

•

•

•

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da
información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de
que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo.
•

No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún
alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a
información dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os
mais próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os
compañeiros/as do transporte e do comedor escolar, os compañeiros do transporte
particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela información sobre outros
contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais
ou titores/as legais. Esta información facilitarase sempre por petición de sanidade a través
de EduCovid. O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das
actividades extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información
será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da consellería de Sanidade
solicite información no caso de que exista casos sospeitosos por sintomatoloxía
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compatible con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos que existan indicios de que
teñan xurdido no centro educativo.
No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso
positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que
traballe no mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde solo resultara
visible para o equipo COVID do centro escolar.
A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese
xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con
consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da Consellería
de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber
de colaboración.
O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os
que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.

•

•

•

3.-MEDIDAS XERAIS DE DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL E COLECTIVA
3. 1.- Normas básicas.
•

•

Manterase unha distancia interpersoal, con carácter xeral, 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 establecerase, con carácter xeral, en grupos de
convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia.
Debe garantirse a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades
que se realicen dentro do centro educativo. Se a transmisión é moi baixa (nova
normalidade) Permitirase que os grupos de convivencia estable interaccionen con outros
grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre.
A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e cando
menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras, salvo no caso de grupos
de infantil e primaria, constituídos como grupos de convivencia estable. Se o tamaño da
aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores adoptaranse as
seguintes medidas:
o Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para
tentar obter o máximo distanciamento.
o Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan
maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de música ou similares. Será
preciso identificar estos espazos ou salas que se empregarán como aulas
alternativas.
o Instalación de mamparas con altura suficiente e garantindo cando menos a
distancia de 1 metro entre os postos escolares medidos desde o centro das
cadeiras.
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•

•

•

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do
mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no
ordenamento xurídico. A obriga de utilización de máscara farase efectiva no momento no
que o alumno/a cumpra os 6 anos de idade independentemente do curso no que se
atope matriculado.
O alumnado e o profesorado e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento,
teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do
centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do
alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo
específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que
presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse
agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou
dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten
alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da
máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a, ou polos
servizos de prevención de riscos, no seu caso, para persoal docente e non docente.
Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros
incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou
necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves
de non uso.
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de
máscaras.
Na etapa de Educación Infantil, e nas unidades e centros de educación especial,
conformando grupos estables de convivencia, na aula poderá traballarse mediante grupos
colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se
constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a
trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán cun distanciamento físico, con carácter
xeral, de polo menos 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.
Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato e Formación Profesional
establécense as seguintes medidas de conformación das aulas:
o Os postos escolares manterán unha distancia, con carácter xeral, de polo menos
1,2 metros respecto de todos os postos que o rodeen medidos dende o centro
da cadeira. Se fose preciso retirarase outro mobiliario como andeis ou
colgadoiros que limiten o espazo dispoñible.
o Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.
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o Cando o tamaño da aula ou taller non permita a distancia, con carácter xeral, de
1,2 metros entre postos buscaranse espazos alternativos onde sexa posible
gardala. Noutro caso, poderase habilitar o espazo dispoñible mediante a
utilización de mamparas de separación sempre que se respecte unha distancia
mínima de 1m respecto dos postos que o rodeen, medidos dende o centro da
cadeira.
o Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo.
•

No caso de escenarios de alerta 3 e 4 adoptaranse as medidas que as autoridades
educativas e sanitarias determinen.

•

Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa
sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que
se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando:
o O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de gardala
nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.
o Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.
o Ao tusir ou esbirrar, non retirar a máscara, e cubrirse a boca e o nariz co cóbado
flexionado.
o Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu
uso a unha papeleira con bolsa e a poder ser con tapa e pedal, facendo unha
posterior hixiene de mans.
o Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón,
durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo
menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias
debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao
longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois
do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.
o Para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel
hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de
solucións xabonosas.
o Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa utilización
do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao
tamaño da man de cada neno/a, informando aos nenos e nenas de que debe ser
absorbido antes realizar outras tarefas. Nos grupos de idade ata os 7 anos,
deberase prestar especial atención por parte das persoas responsables a
aplicación do xel por parte do alumnado.
o A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material
compartido.
• É mo importante manter a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade.
• Á entrada e saída do centro, esixirase a todas as persoas (persoal do centro, familias e
visitantes) a realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto
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cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso
polo seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase polo profesorado a
realización da hixiene de mans, unha vez sentados na aula, mediante a formulación de
preguntas.
• Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns.
• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución
alcohólica atendendo ás características de cada centro.
• Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de
mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no
comedor, cada vez que van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será
necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans.
• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene
respiratoria:
o Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará
nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre
alexándose do resto das persoas.
o Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar
secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con
posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer, usar os
aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.
• Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de alumnado
de diferentes grupos de convivencia ou clases nas que non se poida manter a distancia
mínima interpersoal. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros
educativos realizaranse sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas
condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario.
•

Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e
desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do
curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección xeral do
centro e do mobiliario.
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas
compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado para
o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros
compañeiros.

•

Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de
oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, o novo
usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As ventás, portas,
persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e
restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou ou
persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.
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•

Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos
informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados. Cando exista na
portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan formularios ou se
entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material de escritura, porén
realizarase previamente a correcta hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un
dispensador de xel hidroalcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático
a disposición do público xeral, cada usuario deberá realizar a hixiene de mans antes do seu
uso.

•

O uso de luvas non é recomendable en xeral, pero si nas tarefas de limpeza. As luvas serán
postas, retiradas segundo a instrucións previstas na infografía e refugaranse na fracción
resto.

•

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a
Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en
materia de convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a),
b) e d) coa consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de
incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan
obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do presente
protocolo. Polo que respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na
súa normativa.

3.2.- Croques da situación dos pupitres nas aulas.
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3.3.- Medidas para o uso de espazos de PT, AL e Departamento de Orientación.
3.3.1.-Medidas para os espazos de PT e AL.
A dotación hixiénica da aula de Pedagoxía Terapéutica, e de Audición e Linguaxe debería ser:
•
•
•
•

Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal.

Dadas as situación excepcional que estamo a vivir actualmente, intentaremos (sempre que sexa
posible), atender ao alumnado con necesidades educativas na súa aula de referencia, salvo
naquelas circunstancias nas que a atención na aula de apoio sexa a mellor opción.
No caso de que o profesora de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe deba traballar co
alumnado na aula de apoio, teremos tres tres pautas fundamentais:
•
•

•

Manter a distancia de seguridade co alumnado.
Manter unha correcta ventilación da aula. Débese garantir a ventilación
(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda a xornada escolar, co fin
de favorecer a renovación do aire no seu interior (mantendo se é posible as portas e
xanelas abertas durante toda a xornada escolar.
Establecer unha zona limpa de traballo para cada unha das persoas que ocupan de
maneira habitual dita dependencia, de forma que sexan os/ as únicos/ as que poidan
acceder ás mesmas.

Ademais, temos as seguintes normas:
•

•

•

En caso de non poder respectarse a distancia de seguridade dentro da aula de apoio,
tanto o profesorado como o alumnado deberá permanecer con máscara durante o
tempo que estean dentro da aula (na actualidade é obrigatorio o seu uso en todo
momento salvo as excepcións previstas).
Por motivos de seguridade, a mestra recollerá ao alumnado na súa clase e
acompañarao á aula de apoio. Á hora de finalizar a clase, tamén acompañará ao
alumnado a a súa clase de referencia.
A hixienización de mans do alumnado realizarase á entrada e saída da aula.
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•

•

•
•

•

•
•
•

O alumnado só levará á aula de apoio o estritamente necesario, debendo deixar
mochila, libros e resto de material na clase. Unha vez na aula, non se poderá volver a
clase a recoller material esquecido.
O alumnado traerá o seu propio estoxo cos materiais (lapis, bolígrafos, gomas, ceras…),
que vaia a utilizar durante a hora, non permitíndose que se preste material entre
alumnado.
A materiais da aula deben estar controlados en todo momento, non podendo estar nun
sitio onde o alumnado teña acceso directo a eles.
Priorizarase o uso de materiais individuais na aula (o alumnado traballará co seu propio
material). No caso de ter que traballar con material da aula, é conveniente que na clase
haxa material suficiente para poder facelo de maneira individual.
Se se ten que traballar de maneira grupal e hai que compartir materiais, o profesorado
debe priorizar que o alumnado extreme as medidas de hixiene e evite tocarse a cara
(boca, nariz, ollos) en todo momento.
Os materiais compartidos polo alumnado, serán desinfectados antes de ser utilizadas
por outro/a alumno/a.
No caso de que se traballen fichas en formato papel, unha vez finalizadas gardaranse
nun sobre, debendo pasar o período de corentena de polo menos dous días.
Tamén hai que extremar a limpeza da aula a fondo ao finalizar as clases. Ao final do día,
as mesas de traballo deben quedar totalmente libres de papeis e materiais para
proceder a unha correcta desinfección.

Unha situación especial dentro da aula de apoio é o traballo fonoarticulador por parte da
profesora de Audición e Linguaxe. Nesta situación especial, tanto o alumnado como o
profesorado, deben ter a boca visible para poder traballar devandito aspecto. Por outra banda, o
proceso de fonación (ao non usarse máscara no devandito momento), provoca a proxección de
gotículas ao aire que quedan en suspensión podendo ser fonte de transmisión de SARS- CoV-2.
Nesta situación especial as actuacións serán:
•
•

•
•

•

Máxima ventilación da aula de apoio.
Tanto o profesorado como o alumnado implicado dispoñerán dunha pantalla facial
individual (unha para cada alumno e docente). Debendo tela posta en todo momento (a
pantalla facial non substitúe en ningún caso á máscara). Ao final de cada sesión
deberanse desinfectar as pantallas utilizadas.
O alumnado e profesorado terán posta a máscara no momento no que non estean a
realizar a fonación, quitándolla soamente para o devandito momento.
Como o proceso de poñerse e quitarse a máscara é en si mesmo unha situación de
risco, deberase adestrar dunha maneira previa o procedemento de poñerse e quitarse
a máscara dunha forma segura.
Se pola idade, ou polo tipo de alumnado obsérvase que dita actividade supón un risco
maior que a situación que se tenta remediar recoméndase non utilizar este
procedemento.
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No caso de atención do alumnado con necesidades educativas na aula, tanto o alumnado como o
profesorado deberán seguir as instrucións da propia aula, coa diferenza de que ao non existir
distancia de seguridade entre o alumnado e o profesorado de apoio, deberanse extremar as
medidas de seguridade mediante o uso de equipos de protección individual específicos como:
•
•

Máscara.
Pantalla facial / lentes de protección.

No caso de que se traballe co alumnado dentro da aula de apoio pódese utilizar o mesmo equipo
de protección individual.
•
•

Máscara
Pantalla facial / lentes de protección (determinados tipos de actividades).

3.3.2.- Medidas para o suso do espazo do Departamento de Orientación.
Hoxe en día, a orientación educativa nun centro docente xira ao redor de tres ámbitos: a acción
titorial, a atención á diversidade e a orientación académica e profesional do alumnado. Esta tripla
acción dá lugar a que polo despacho de orientación poida pasar calquera membro da comunidade
educativa como alumnado, pais/nais, profesorado, equipo directivo... No devandito despacho
ademais realízase traballo individual con elaboración de documentación de apoio á acción titorial,
proxectos, programacións, avaliacións psicopedagóxicas
A dotación hixiénica mínima do despacho de Orientación será:
•
•
•
•

Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal.

Ao compartir o traballo individual coa visita de persoas, estableceremos unha zona limpa de
traballo onde se realicen as tarefas individuais, separándoa da zona de atención a persoas que
pode ser potencialmente infectiva.
As medidas de seguridade a adoptar no despacho de Orientación son:
•
•

O aforo máximo será de 3 personas. A máscara é obrigatoria.
Na porta do despacho poñerase información indicando o aforo máximo e as normas de
hixiene da dependencia.
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•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Evitar a realización de reunións no devandito espazo cando se supere o aforo máximo.
Se a reunión de titores ou a reunión con alumnado supón superar devandito aforo,
buscarase outro espazo do centro que se cumpra devandito requisito.
Garantizaremos a ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mentres
a dependencia estea a ser utilizada, co fin de favorecer a renovación do aire no seu
interior
As xanelas e a porta do despacho (sempre que sexa posible por cuestións de
confidencialidade) deberán permanecer abertas para favorecer a ventilación, así como
para evitar a manipulación de mecanismos de apertura de portas.
Reducirase a visita de alumnado e proxenitores ao despacho de Orientación ao
estritamente necesario (fomentarase o uso de medio telemáticos), realizándose a
mesma, mediante cita previa.
O teléfono será de uso exclusivo da orientadora. No caso de que o teléfono poida ser
utilizado por outros membros do centro desinfectarase antes e despois do seu uso.
Dixitalizaremos o maior número de documentos do centro para evitar a xeración e
manipulación de documentos en formato papel (posible fonte de transmisión).
No caso de recepción de documentación en formato papel pódese estableceremos un
sistema de corentena dos documentos durante polo menos dous días.
Á entrada ao despacho de Orientación, procederase sempre á desinfección de mans
por parte das persoas que acudan a el.
Os mebros do departamento de orientación evitarán compartir material coas persoas
que acudan ao despacho. En caso de ter que compartilo, será posteriormente
desinfectado.
Unha vez finalizase a visita procederase á desinfección das superficies ocupadas
mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola e papel desbotable.
Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose
posteriormente á desinfección de mans.
Queda desaconsellado o uso do despacho de Orientación como aula de apoio.
En caso de ter que utilizalo, aplicarase o protocolo da aula de apoio (aula de Pedagoxía
Terapéutica, e de Audición e Linguaxe), e procederase á desinfección das superficies
ocupadas mediante o mesmo procedemento descrito anteriormente.
Ao final do horario escolar diario, a mesa do despacho debe quedar totalmente libres
de papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección.
Extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en contacto
coas persoas.

3.4.- Determinación dos xeitos de realizar as titorías coas familias.
• Os canles de comunicación entre familias e titores serán preferentemente por teléfono ou
medios informáticos.

30

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

• As familias que se queiran poñer en contacto coas titoras ou titores deberán comunicarllo
por teléfono, a través do correo electrónico ou das aplicación informáticas das que dispón
o centro.
• Os/as titores/as poñerasen en contacto coas familias para informalas do día e a hora na
que se realizará a titoría.
• No caso de que as familias teñan necesidade dunha entrevista presencial esta
desenvolverase na aula do alumno/a gardando a distancia de seguridade e sempre con
máscara.
3.5.- Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro.
• Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro, o
moodle e Abalar.
• No caso de que haxa familias quen non podan acceder á páxina web, buscaranse outros
medios para poñerse en contacto con elas e informalas de todo o que aparece na nosa
páxina web.
• O centro informará aos seus provedores, visitantes das medidas de seguridade que deben
adoitar para garantir a súa seguridade e a do centro. Tamén se lles informará, se é
necesario, das incidencias relacionadas co COVID e que podan afectar á súa saúde e a
propagación do virus.

4.- MEDIDAS DE LIMPEZA
4.1.- Protocolo de limpeza.
•
•
•

•

Na situación actual á que nos enfrontamos, deben realizaremos os labores de limpeza e
desinfección con moita maior frecuencia do habitual, extremándose as medidas de hixiene
e reforzando a desinfección dos puntos críticos establecidos polo centro educativo.
Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, realizouse unha
limpeza e desinfección xeral de todo o centro e do mobiliario.
A empresa de limpeza contratada polo centro presentará un protocolo no que se
detallarán tosas as medidas que se realizaran en relación á limpeza do colexio. Estas
medidas poden consultarse nos anexos finais deste documento.
Ademais das medidas da empresa, terase en conta o noso protocolo de limpeza no que se
tomarán as seguintes recomendacións:

o Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día, incluído mobiliario
(mesas e outras superficies de contacto, etc).
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o No caso de que se establecesen quendas nas aulas, comedor ou outros espazos,
cando cambie o alumnado, indicase a limpeza, desinfección e ventilación entre
quenda e quenda.
o Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen
en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo
menos dúas veces ao día.
o Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto
máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos,
perchas, e outros elementos de similares características así como de billas
elementos das cisternas e outros dos aseos.
o Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza
de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na
xornada. En todo caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de desinfección para
ser utilizado polos usuarios voluntariamente.
o Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou
calquera dos desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo
Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as
indicacións da etiquetaxe.
o Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
o Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con
tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar
calquera contacto accidental.
o Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo
de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada
xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos
entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración
destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás
abertas para favorecer a circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan
pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a
ventilación.
o Coas medidas de prevención de accidentes necesarias:
- Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as
xanelas abertas o maior tempo posible.
- Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a
función de recirculación do aire interior.
- Se un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes
alumnos/a de maneira consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas
e ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión ou, en función
dos parámetros citados, que garantan unha ventilación axeitada.
o En relación coa xestión dos residuos:
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-

-

-

Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado
empregue para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta
respiratoria” sexan refugados en papeleiras ou contedores con bolsa e
protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.
Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) ebe
depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica
que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas).
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas
mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se
depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo
deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para
o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación
do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o
alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a
xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

-

o
o

o

o

o

o

Os recipientes con material desbotable, distribuídos por todo o centro
(papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal), baleiraranse
de maneira frecuente e manteranse sempre limpos.
De maneira diaria vixiarase o funcionamento e limpeza de sanitarios e billas de
aseos.
Nas zonas comúns e aulas, revisaremos (polo menos diariamente), o funcionamento
dos dispensadores de xabón, xel desinfectante, papel desechable, etc. procedendo
a reparar ou substituír aqueles equipos que se atopen avariados.
O alumnado e o profesorado colaborarán coa limpeza e desinfección do centro
deixando o máis despexadas posible as superficies de traballo (aulas, sala de
profesorado, materiais que usen.) quedando nas devanditas superficies só o
estritamente necesario.
O alumnado (en función da súa idade e sempre baixo supervisión), tamén pode
participar na desinfección para garantir a súa propia seguridade, sempre dentro
dunha situación que non poña en perigo a súa integridade.
O alumnado participará na limpeza e desinfección dos materiais de Educación
Física, unha vez realizada a actividade que supón o uso pola súa banda de material
do departamento.
O alumnado (en función da súa idade e sempre baixo supervisión), tamén
participará na limpeza da súa propia mesa antes e despois de realizar o almorzo na
súa aula de grupo, mediante o procedemento descrito anteriormente.

4.2.- Asignación de tarefas ao persoal de limpeza.
Consultar o anexo II
4.3.- Distribución horaria do persoal de limpeza.
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O horario do persoal de limpeza será tódolos días de 11:00 h a 14:00 e de 16:00 h a 19:00 h.
4.4.- Material e protección para a realización das tarefas de limpeza.
O proceso de desinfección realizarase con produtos que aparezan na lista de virucidas autorizados
en España polo Ministerio de Sanidade:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovChinesa/documentos/Listado_ virucidas.pdf
De maneira ocasional e ante unha potencial falta de subministración, tamén se poden elaborar
de maneira sinxela: Disolución de lixivia ( hipoclorito sódico).
Un dos desinfectantes máis efectivos na inactivación do coronavirus SARS- CoV-2 e recomendado
desde os diferentes organismos nacionais e internacionais é a lixivia. As lixivias, inclúan ou non os
aditivos necesarios para a súa comercialización, deben conter entre 35 e 100 gramos por litro de
cloro activo para ser consideradas como tal.
4.5.- Cadro de control de limpeza dos aseos.
Limpeza xeral de todos os
aseos do centro

Realizarase tres veces ao día polo persoal de limpeza da
empresa concesionaria.

Aseo da aula de 4º de EI

Ao longo da xornada lectiva as profesoras vixiarán a
limpeza do aseo e procederán a desinfectar cisternas e
billas.
Este alumnado empregara o baño da planta 0. Disporán
de xel hidroalcohólico na entrada dos aseos e xabón nos
lavabos.
Este alumnado utilizará o aseo do ximnasio. Disporán de
xel hidroalcohólico na entrada dos aseos e xabón nos
lavabos.

Aseos de 5 e 6º de EI.

,1º e 2º de EP de EP

Aseo da primeira planta
alumnas

Será utilizado polo alumnado de 3º,4º,5 e 6ª de EP e 1º e
2º da ESO. Disporán de xel hidroalcohólico na entrada dos
aseos e xabón nos lavabos.

Aseo da primeira planta
para alumos ( Aseo para
persoas de mobilidade
reducida)
Aseos da segunda planta

Será utilizado polo alumnado de todo o centro que o
precise. Disporán de xel hidroalcohólico na entrada dos
aseos e xabón nos lavabos.

Procedeuse a limpeza
diaria en función do
establecido.

Serás utilizados por 3º,4º de ESO, Ciclos de FP e FPB. o
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de alumnos e alumnas

Aseo do comedor

Aseos ximnasio

Aseos do patio
Aseo sala de profesores

alumnado debe contribuír co material de desinfección
que se atopa no aseo a unha correcta desinfección de
cisternas e billas. Pare isto será fundamental un aseo
correcto das mans no momento de entrar ao baño.
O alumnado que acceda ao comedor debe empregar xel
hidroalcohólico e deste xeito pode utilizar o aseo con
seguridade.
Se se necesita ir ao baño durante a comida deben de
limpar as mans con xabón antes de empregar os
sanitarios.
Será utilizado polo alumnado de 1º e 2º de EP e no caso
de que se precise o alumnado que está a desenvolver
actividades de Educación Física ou outras. Disporán de xel
hidroalcohólico e de dispensador de xabón.
O alumnado que acceda debe empregar o xel
hidroalcohólico antes de usar os servizos.
Adoitaranse as mesmas medidas que o resto de aseos.

4.6.- Modelo de checklist para anotar a ventilacións das aulas.

CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS
SI

NON

No inicio da xornada escolar, estaban abertas as fiestras das aulas?
Procedeuse a ventilar durante o desenvolvemento das clases entre
5 e 10 minutos?
Procedeuse a ventilar durante 5 minutos entre clase e clase?
Abríronse as fiestras no momento de empezar o recreo?
Unha vez finalizado o recreo, estaban ventiladas as aulas cando o
alumnado accede ás clases?
Abríronse as ventás cando finaliza a última hora de clase da mañá?
Á primeira hora da tarde, estaban abertas as ventás cando accede
o alumnado á clase?
Se as condicións climáticas o permiten, permanecen abertas as
ventás o maior tempo posible.
En canto a ventilación das aulas podemos consultar a información que aparece no Anexo VIII onde
se detallan moitas medidas relacionadas con este punto.
4.7.- Determinación dos espazos para a xestión de residuos.
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En cada aula haberá unha cubo con tapa e pedal para depositar os restos de papel usados no
secado de mans e o material empregado para a desinfección.
Nos aseos haberá un cubo con tapa e pedal para depositar os restos de papel usados no secado
de mans e o material empregado para a desinfección.
No espazo designado polo centro para confinar aos sospeitosos de COVID haberá un cubo con
tapa e pedal para depositar os material empregado na desinfección.

5- MATERIAL DE PROTECCIÓN
5.1.- Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.

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

CANTIDADE
TOTAL

DATA DA COMPRA

CUSTE DO
MATERIAL

Máscaras
Luvas
Xel hidroalcohólico
Panos desbotables
Cubos con tapa e
pedal
Material de cartelería
Termómetro

5.2.- Determinación do sistema de compras do material de protección.
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•

A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras
de protección. O equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro,
realizará o inventario das mesmas.
• Corresponde ao equipo formado na Covid-19, en colaboración coa secretaría do centro, o
inventario das mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega
e o seu consumo para a actividade propia do centro.
• Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o
aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería,
en especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de
limpeza e desinfección, mamparas para uso no comedor, papeleiras de pedal, impresión
de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección.
• O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización
dos custos deste material sexan individualizables respecto das restantes subministracións
do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de
prevención e hixiene ante o COVID19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo.
•

Corresponde ao equipo COVID, en colaboración coa secretaría do centro, distribuír ou
organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e
certificar os consumos e gastos producidos.

•

O mecanismo de distribución que acredite a entrega e o consumo de material de
protección para a actividade propia do centro será realizado mediante a sinatura da persoa
á que se lle entregou o material. Para o seu control empregarase o rexistro que aparece a
continuación.

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

CANTIDADE

PROFESOR e PAS

SINATURA

Luvas
Xel
hidroalcohólico
Panos
desbotables
Cubos con tapa
e pedal
Material
de
cartelería
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•

A medida que se vaian esgotando os diferentes elementos de protección, o Equipo COVID
encargarase de realizar as comprar para aprovisionarse deste material.

•

O persoal de administración arquivará as facturas das compras realizadas do material de
protección.

6- XESTIÓN DOS ABROCHOS
6.1.- Explicación xeral do proceso de xestión de abrochos.
•

•

•

No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera
agrupación de 3 ou mais casos con infección activa nos que se establecese un vinculo
epidemiolóxico, sendo sinónimo de abrocho ou brote. Tendo en conta a importante
variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que se detecten 3 casos ou mais nun
centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último
caso) deberá realizarse unha valoración da situación por parte das autoridades sanitarias.
Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e decida co persoal da XT de Sanidade ou
do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación extraordina
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 diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas
en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.
Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de 24 de 126
prevención e control levaranse a cabo en base ao Protocolo de vixilancia e control
epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non
universitario de Galicia.En virtude das mesmas:
▪ Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara
cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado
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▪

▪

▪

•

•

•

de acordo coas pautas establecidas no PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO
EDUCATIVO) e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.
A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención
Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e
seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou
dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu
centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co
seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo deberá porse
en contacto coa CSC e rexistar os contactos estreitos a través da aplicación
“EduCovid
A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección
adecuado: ◦ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. De forma
excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o
uso da máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara,
a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha
pantalla facial e unha bata desbotable. Na eventualidade de que non houbese
dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto
coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.
Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid19, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do
centro educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro
lugar interior coa ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar
formada na utilización dos equipos de protección individual e no seu refugallo. O
centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para a
atención dun caso sospeitoso.

No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado,
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19,
a petición dos servizos de saúde a través de EduCOVID, incluirá na aplicación informática a
información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos
compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima
vencellada ao centro educativo.
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. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración
polo médico de atención primaria. A familia ten a obriga de avisar ao centro educativo
Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade
Sanitaria.

6.2.- Escenario no suposto de abrochos.
•

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
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•

•

aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co
previsto Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2
(Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia, cos seguintes supostos:
o Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto
estreito a calquera persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado a
unha distancia de menos de 2 metros (<2m) do caso confirmado durante máis máis
de 15 minutos sen utilizar a máscara, os contactos serán determinados polo
responsable COVID coa axuda da CSC ou XT de sanidade, segundo os protocolos
vixentes en cada momento.
o Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas determinadas
como contacto estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento de
Contactos para o seu caso concreto de acordo co Protocolo de vixilancia e control
epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-1 (Covid-19) no ámbito educativo non
universitario de Galicia (http://coronavirus.sergas.gal ) .
o O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito
poderá continuar coa asistencia presencial á aula.
o En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e
niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de
corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman
un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da
totalidade das persoas que integran un centro educativo.
A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia
ante peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia
ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino
non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
curso 2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas no presente protocolo relativas
ao ensino a distancia. Os centros deberán incorporar a sistemática prevista no plan de
continxencia, naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan de
Continxencia.
Finalizado o período de illamento/corentena das persoas que conforman unha aula, nivel
educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria
presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento
a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o
comunicará ao centro.

6.3.-Comunicacions obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación.
•

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid (polo menos unha das relacionadas
no anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e
inmediatamente darán coñecemento ao equipo Covid. Como criterio xeral, manterase en
illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o
caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e
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prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran
manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba.
• No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao
centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a
dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid á maior
brevidade posible. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante
médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias
derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de
prevención de absentismo escolar.
O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da
información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que
o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. Os
centros educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos/as
alumnos/as á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio
do curso escolar. Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas
compatibles coa Covid-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola
maña ao centro escolar.
• Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV- 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, un
espazo específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten
síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación
adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.
Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da Covid19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir
ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos.
Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional)
que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan
prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena
no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo.
• Dende a Consellería de Educación habilítase unha canle informática, enominada “EduCovid”,
específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos
confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade
sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de
casos positivos confirmados no centro.
A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de
datos os seguintes fluxos de información:
o Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro
educativo o antes posible, recoméndase que o caso confirmado ou a persoa de
referencia notifique o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid
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o

o

o

o

poderá comezar a recompilar a información necesaria para a identificación dos
contactos estreitos.
Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico
confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central
de seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito
educativo. Podera facelo a traves do numero de telefono especifico para educacion,
habilitado de 9 a 22h todos os dias da semana e que estará disponible en EduCovid
(3.4 Expediente).
Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en
contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as
indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos
estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica
identificase ao caso confirmado como estudante ou traballador dun centro de
ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha notificación ao
Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do
caso que se produciran no ámbito educativo.
Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en
contacto coa CSC a traves do numero de teléfono disponible en EduCovid (3.4
Expediente).
Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que
identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para
localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e
pediralle que realice a súa carga en EduCovid. En ningun caso se notificaran
contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid.

• O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos estreitos
do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por
EduCovid, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e
outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en conta o previsto no Anexo I
BIS.
• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta rede de
contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha vez definida a
listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da
CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da aplica ción
EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se identifiquen contactos estreitos no
centro, premerase igualmente o boton “Notificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa.
Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de contactos” a “Contactos
comunicados”, coa correspondente traza temporal.
• No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que no centro
existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a CSC pode verificar esta
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información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria para facelo,
polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte:
o Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que se
trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información abondo, ou non é posible
desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará o caso en
EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está verificado.
o Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera outro
caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle chegará a
listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen adiante esta
información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás
persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que moi probablemente
son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19, polo que deben quedarse na
casa en corentena.
o Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese
momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo Covid
modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo notificará
a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de forma habitual,
onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento.
• O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades
extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria.
• Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as
instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das persoas
identificadas como contactos.
• A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese
xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con
consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da Consellería
de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de
colaboración.
• O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os
que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.
• Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número
máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias comunicadas derivadas da aplicación
das anteriors medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante
do facultativo para a súa acreditación.
En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da información da
persoa diagnosticada da Covid.
6.4.- Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial.
•

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo en Moodle
(moodle/siervasdesanjosevigo.com). O profesorado realizará o seguimento do alumnado
impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles
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ben achegados polo moodle Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado
que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.
•

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando
menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e para o alumnado que
parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade
presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que
poida por en funcionamento a consellería. O seu uso en primeiro e segundo de Educación
Primaria quedará a discreción do centro educativo. Nos cursos anteriores habilitaranse
fórmulas de comunicación como foros ou vídeochamadas para manter contacto coas
familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos para este tipo de alumnado.

•

Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no que non se
usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o seu uso,
arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da
actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación a distancia. Dito
modo alternativo quedará recollido na programación didáctica e realizarase unha proba do
seu correcto funcionamento durante o tempo que asiste o seu alumnado ao centro.

•

Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, asistidos de ser o caso
polos asesores Abalar, colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento da aula
virtual. Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse
os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumnado e
profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus
usuarios, do modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación
dispoñible (os coordinadores TIC poderán crear modelos básicos que sexan homoxéneos
para a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia
no uso).

•

Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos,
facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un
dos cursos dos que forman parte.
Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de
ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de informática
para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.

•

•

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar
plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que
os/as do alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de
traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do
centro con permiso de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o
seu usuario e clave.
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•

O equipo COVID do centro identificará, coa axuda dos/titores/as ao alumnado que teña
dificultades de conexión ou falla de equipamento para que a consellería, concello de Vigo e
o propio centro adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da
educación realizada por medios telemáticos.

•

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería
poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación
do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.

•

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas
as seguintes medidas:
1. Manter os mecanismos de comunicación habituais do centro, tanto co profesorado,
administración, secretaría e dirección.
2. Todo o alumnado e familias terá conta na plataforma de Moodle. As familias deben
instalar a app Abalar móbil.
3. As comunicacións da dirección do centro realizaranse a través de Moodle, e
recibirase un aviso en abalar de dita comunicación.
4. O departamento de orientación estará totalmente operativo de xeito telemático
5. O profesorado manterá o contacto tanto co alumnado como coas súas familias de
xeito telemático: plataforma de Moodle, e correo corporativo. As video conferencia
serán preferentemente por Zoom.
6. As tarefas da semana enviaránse un día á semana polo Moodle e nesa semana o
profesorado intentará ir solucionando as dúbidas que xurdan e devolverá as tarefas
correxidas.
7. Nas etapas de educación infantil e primeiro e segundo de primaria, priorizaremos o
acompañamento emocional tanto do alumnado coma das súas familias.

7- XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores
vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea
controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo
sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores
especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de
prevención, adaptación e protección
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención
de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2
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Entendemos a vulnerabilidade como persoa especialmente sensible aos riscos de padecer a
enfermidade causada polo coronavirus, a aquelas que, en función das súas características persoais
ou estado biolóxico coñecido, poden sufrir as consecuencias da enfermidade cunha maior
severidade que o resto da poboación ou padecer determinadas complicacións na súa evolución.
Polo tanto, considéranse persoas traballadoras especialmente sensibles as seguintes: as persoas
con diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica,
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamento activo, embarazo, maiores de 60 anos,
enfermidade hepática crónica severa, insuficiencia renal e obesidade mórbida.
É necesario identificar ás persoas traballadoras especialmente sensible e valorar o seu nivel de
risco e a necesidade de medidas adicionais a tomar. Para isto, a empresa ou entidade informará ás
persoas traballadoras, para que, no seu caso, se poña en contacto co servizo de prevención de
riscos laborais.
O servizo de prevención deberá cualificar individualmente á situación de cada persoa traballadora,
especialmente vulnerable, con carácter previo á incorporación presencial.
Debido á obriga da empresa en todas as medidas que se adoite para a seguridade das persoas
traballadoras, faise necesario informar ás persoas traballadoras que en caso de encontrase
nalgunha das situacións descritas deberán poñerse en contacto cos servizos de prevención
contratado polo centro para determinar os documentos que lles serán solicitados e, no seu, caso,
as medidas individualizadas a adoitar coa persoa traballadora. O procedemento de actuación
nestes casos sería:
1. A empresa debe proporcionar os datos de contacto da persoa traballadora ao Servizo de
Prevención.
2. A Mútua contactará coa persoa traballadora para explicarlle a situación, así como para
solicitarlle a documentación médica necesaria.
3. A Mútua analizará a documentación aportada e, tendo como referencia a normativa do
Ministerio de Sanidade que estea vixente no momento, determinará se procede ou non a
condición de persoa sensible.
4. No caso afirmativo, a empresa deberá adoitar as medidas necesarias que garanten a
seguridade da persoa traballadora no seu posto de traballo incluída, se non hai outra
opción, a de traballo non presencial. Por último, cando non sexa posible desenvolver o
traballo de forma exenta de risco, a persoa traballadora, co informe del Servicio Médico
de Prevención ou Mutua, deberá poñerse en contacto co médico de atención primaria
para que estudie o caso e, se o considera necesario, emita un parte de baixa por
Incapacidade Temporal.
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PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS
Grupos vulnerables
Exposición laboral
Enfermidade cardiovascular/HTA
Diabetes
Enfermidade pulmonar crónica
Enfermidade hepática crónica
severa
Insuficiencia renal crónica
Inmunodeficiencia
Cancro en tratamento activo
Maiores de 60 anos
Obesidade mórbida (IMC>40)
Embarazo

NR1
1
1
1
1
1
1
1

Patoloxía controlada
NR2
NR3
NR4
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
3
3
3
4
4
4

Sen
patoloxía
2
2
1
1
Sen patoloxía engadida
2
2
1
1
Sen complicacións nin
comorbilidades
3
3
3

Patoloxía descompensada
NR1
NR2
NR3
NR4
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1

3
4
4

3
4
4

Patoloxía controlada
3
3
1
Sen patoloxía engadida
controlada
3
3
1
Con complicacións o
comorbilidades
4
4
1

3
4
4
3
3

Comorbilidad ≥ 2 aspectos
NR1
NR2
NR3
NR4
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1

3
4
4

3
4
4

3
4
4

Patoloxía descompensada
4
4
4
1
Patoloxía engadida
descompensada
4
4
4
1

4

NR1( Nivel de risco 1): Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas.
NR2( Nivel de risco 2): Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de
seguridade e sen actuación directa sobre elas.
NR3( Nivel de risco 3): Asistencia ou intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI
axeitado e sen manter a distancia de seguridade.
NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais non sanitarios que deben realizar manobras xeradoras de
aerosois, como por exemplo RCP.
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1 Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional
2 Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI axeitados
3 Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para
declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo - lactanción (PREL)
4 Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como
especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo-lactancia (PREL)
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O simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non
determina a súa consideración de traballador como especialmente sensible, polo
tanto, para determinar a especial sensibilidade deberán concorrer as circunstancias
indicadas en ditos anexos e proceder tendo en consideración que a situación de
partida é a de nivel de risco NR1, é dicir o risco do persoal docente debe ser
considerado como similar ao risco comunitario.
De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo
vulnerable dos sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos:
▪

▪

A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde,
deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo co modelo
que se prensenta máis adianteA dirección do centro educativo porase en contacto coa mútua que será que
emita un informe sobre o traballador/ora.
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MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL
ESPECIALMENTE SENSIBLE

SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico (obrigatorio):
Enderezo a efectos de notificacións :
Código Postal:

Localidade:

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO
Nome do Centro:
Enderezo:
Código Postal:
Localidade:
Posto de traballo:

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, ou no seu caso o
servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición
de persoal sensible de conformidade co previsto na resolución pola
que se aproba o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid.19 nos
centros de ensino non universitario de Galicia para o curso
2021/2022
Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que
obran no seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos.

,

de

202...

Sinatura:
DIRECTOR/A DO CENTRO
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8- MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
8.1.- Medidas xerais.
•

•

•

•

•

No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo Covid, a
persoa titular da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o
centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser
o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación de
Seguimento da Pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co
persoal do centro e coas familias e alumnado.
O equipo Covid-19 de cada centro educativo deberá estar en disposición de
dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do
persoal do centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor
asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no que figure a
identificación persoal, un ou varios números de teléfono de contacto e o
enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades sanitarias.
Corresponde ao equipo Covid elaborar un “Plan de adaptación á situación
Covid-19 no curso 2021/2022” de conformidade co modelo que se xunta como
Anexo IV a este protocolo no que se determinen ás concrecións das medidas
para o centro educativo individualizado. O documento debe ser aprobado pola
dirección do centro educativo e do seu contido será informado o consello
escolar.
O “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” será
comunicado ao persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste
último caso a partir dos niveis de ensino obrigatorio. Será remitido tamén a
Inspección Educativa xunto co resto da documentación correspondente ao
inicio de curso.
O centro elaborará un “Plan de Continxencia”, que será aprobado pola
dirección do centro, de conformidade coas previsións do modelo que figura no
Anexo III. Nel estableceranse as medidas en caso de suspensión da actividade
lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia de acordo coa
resolución que se dite para regular Plan de Continxencia ante peches de aulas
ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non
universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o curso 2021-2022, e os supostos de reactivació da actividade
lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.

8.2.- Regulación de entradas e saídas do centro.
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A dirección do centro ten a posibilidade de establecer o número de profesores de garda
precisos para facer efectiva a entrada e saída ao recinto en condicións de seguridade.
▪

As entradas ao recinto escolar están situadas nas seguintes rúas:
➢ Entrada principal: Rúa Dr. Corbal nº 25
➢ Entrada ao patio do centro pola rúa Maceiras

▪

As saídas do recinto escolar realizaranse polas portas citadas no punto anterior.

▪

Accesos ao edificio escolar:
➢ Entrada principal: accédese a través da rúa Dr. Corbal.
➢ Entrada da planta baixa: accédese ao patio por rúa Maceiras
➢ Entrada a través da porta de emerxencia.

O obxectivo das seguintes medidas é a non aglomeración de persoas, tanto a entrada
como a saída dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de
distanciamento físico interpersoal.
Como no noso centro non é posible portas de entrada e saída distintas para cada etapa
estableceremos quendas de acceso e saída diferentes e teremos en conta as seguintes
normas establecidas pola Consellería de Educación:
• Poderase permitir en todos os niveis superiores ao ensino infantil a entrada do
alumnado con anterioridade á hora de inicio da actividade lectiva dentro da
aula que teña asignada, a medida que van chegando ao centro, co fin de evitar
aglomeracións e acadar unha distribución máis axeitada dos tempos de
entrada.
• No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado
dun familiar e agardar nun espazo diferenciado para a entrada na aula. Os
acompañantes deberán usar máscara.
• Fóra do suposto anterior, con carácter xeral, e salvo razón xustificadas ou
relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida
polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro
educativo.
• O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non
coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou
recreos.
• Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas
marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma
individual respectando a distancia de seguridade. Estas circunstancias serán
convenientemente sinalizadas mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto
no chan como nos paramentos.
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•

Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o
profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. Por esta
razón será imprescindible que todo o profesorado se incorpore ás súas clases
no momento que soe o timbre que indique o comezo e remate de clases así
como o do final do recreo. O profesorado de garda, especialmente nas horas de
entrada e saída e na de 12: 00 a 12:50, deberá contribuír a que os tránsito
polos corredores e acceso aos aseos sexan o máis seguros posibles.
• É recomendable que todo o profesorado se incorpore ao centro, tanto pola
mañá como pola tarde, antes das 9:00 ou das 16:30 para contribuír a correcta
vixiancia do alumnado nas súas respectivas aulas.
• Para a saída do centro ou para o inicio do servizo de comedor poderase
flexibilizar o horario dentro da última hora lectiva. O equipo directivo
determinará a saída por colectivos con distancias horarias, sempre que sexa
posible. Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións
nos patios ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas
directamente ao exterior do recinto.
• Os profesores e profesoras que impartan clase á última hora velarán para que
o material estea recollido, que o alumnado estea preparado para saír
ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido
pola dirección de xeito e que se eviten demoras.
A dirección do centro determinará o número de profesores/as suficientes para
ordenar as saídas e evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto,
así como impartir instrución ao alumnado para que non forme agrupacións na
vía pública fóra do recinto escolar.
• Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado ás persoas que
o recisen por motivos de mobilidade que deberán usar máscara, exceptuando
a aquelas persoas que por problemas de saúde estean exentar de usar áscara.
Cando sexa posible pola distribución do centro, utilizaranse preferentemente
un núcleo de escaleiras de subida e outro de baixada.
• Nos días en que as condición climáticas non sexan axeitadas, o alumnado
poderá acceder ao colexio a medida que vaian chegando ao centro sen
necesidade de esperar ata a hora que lle toca entrar ao seu curso.

8.3.- Planos dos espazos e plantas do centro.
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8.4.- Protocolo de entrada e saída de Educación Infantil.
Entradas:
• A entrada dos alumnado de Educación Infantil realizarase primeiro polo portón
do patio e posteriormente a través da porta de emerxencias. O horario no que
se entrará será o seguinte:
➢ 6º de EI. Entrarán ás 9:05da mañá.
➢ 5º de EI. Entrarán ás 9:10 da mañá.
➢ 4º de EI. Entrarán ás 9:15 da mañá.
•

Os acompañantes do alumnado de EI procurarán chegar á hora que se
determina para cada curso, co obxectivo de que non se produzan
aglomeracións nas inmediacións do centro escolar nin no recinto do patio.

•

As familias poden acceder ao patio, acompañando aos seus fillos e fillas pero
sempre con máscara e gardando a distancia de seguridade.

•

que lles dispensará xel

Na porta de emerxencia estará profesorado
hidroalcohólico e os conducirá á súa clase.
Saídas:

•

➢ 4º de EI. Porta Maceiras ás 13:30 h.
➢ 5º de EI. Porta Maceiras ás 13:30 h.
➢ 6º de EI. Porta Maceiras ás 13:35 h.
As familias deben ser puntuais para que non ser produzan aglomeración e
esperarán, con máscara e gardando a distancia de seguridade, a que lle sexan
entregados os seus fillos e fillas.

•

Deben abandonar o máis pronto posible o recinto escolar e non se permitirá
que o alumnado e as familias forme grupos no patio do centro.

•

O alumnado de EI que utilice o servizo de comedor ou que os seus pais non
podan recoller ao alumnado no horario previsto, permanecerán na súa aula.

8.5.- Protocolo de entrada e saída de Educación Primaria.
Entradas de 1º e 2º de EP
▪

Accederán ao centro polo portón de Maceiras .
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

1º de EP entrarán ás 8:45 e 2º EP ás 8:40.
As familias do alumnado non poderán franquear o portalón e serán os alumnos,
sen formar filas, os que accedan directamente as súas clases. Este alumnado
debe gardar a distancia de seguridade cando se dirixa a clase a través do patio.
Non se deben mesturar alumnos e familias de distintos cursos.
Antes de entrar ás clases o profesorado dispensarán xel hidroalcohólico a todo
o alumnado.
No transcurrir polos corredores deben seguir as indicacións localizadas no
paredes e no chan.
Se algún alumno chega tarde, os acompañantes deben dirixirse á portería do
centro onde se lles proporcionará xel hidroalcohólico e se levará a súa aula. Os
acompañantes sempre deben levar máscara e gardar a distancia de seguridade.

Saídas de 1º e 2º de EP.
•

O alumnado de 1º EP sairá pola porta de Dr. Corbal ás 13:35, e os de 2º de EP
sairán pola porta Maceiras ás 13:40.

•

Non se deben mesturar alumnos e familias destes cursos.

•

As familias e o alumnos abandonarán o máis pronto posible o recinto escolar e
non se permitirá que se formen grupos no patio do centro.

•

Á saída do centro o alumnado respectará as indicación referidas ás medidas de
seguridade e hixiene.

•

O alumnado de 1º, 2º de EP que utilicen o servizo do comedor, serán levados
ao comedor polas súas mestras.

Entradas de 3º, 4º, 5º e 6º de EP.
•
•
•
•

3º de EP: entrará pola porta de Dr. Corbal ás 8:55.
4º de EP entrará pola porta de Dr. Corbal ás 8:50.
5º de EP entrara pola porta de Dr. Corbal ás 8:45.
6 de EP entrará pola porta principal ás 8:40.

•

As familias non poden entrar ao recinto escolar para acompañar aos
alumnos. Deben ser o máis puntual posible para que non se produzan
aglomeracións.
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•

Os alumnos accederán sós ao recinto escolar e, respectando a distancia
de seguridade e sen formar filas, dirixiranse directamente as súas aulas.

•

No momento de entrar ao centro se lle proporcionará xel
hidroalcohólico. Para os dous cursos que entran a vez por Doctor Corbal
haberá dúas profesoras que dispensarán xel ao alumnado antes do
acceso ao centro.

•

No transcurrir polos corredores deben seguir as indicacións localizadas
nas paredes e no chan.

Saídas de 3º, 4º, 5º e 6º de EP.
▪
▪
▪
▪
•

3º de EP ás 13:40 pola porta de Dr. Corbal.
4º de EP ás 13: 45 pola porta patio e portón Maceiras.
5º de EP ás 13:45 por porta de Dr. Corbal.
6º de EP ás 13:50 pola porta patio e portón Maceiras.
As familias deben ser puntuais para que non ser produzan aglomeración
e esperarán na porta principal do recinto escolar A espera debe ser
sempre con máscara e respectando as distancias de seguridade
O alumnado abandonará o máis pronto posible o recinto escolar e non se
permitirá que se formen grupos no patio do centro.
Á saida do centro, o alumnado repectará as indicación referidas ás
medidas de seguridade e hixiene.

•
•

8.6.- Protocolo de entrada e saída de ESO, FPB E Ciclos Superiores FP
Entradas de ESO.
•
•
•
•

1º ESO ás 8:55 por portón Maceiras e escaleira de emerxencia.
2º ESO ás 8:50 por Dr.Corbal/rampa ANPA/porta patio.
3º ESO ás 8:50 por portón Maceiras e escaleira de emerxencia.
4º ESO ás 8:45 por Dr.Corbal/rampa ANPA/porta patio.

Entradas de FPB e Ciclos Superiores de Formación Profesional.
•
•

1º FPB ás 8:55 por portón Maceiras e escaleira de emerxencia.
2º FPB as 9:00 por portón Maceiras e escaleira de emerxencia.
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•
•
•
•

1º curso de Ciclo Superior de Educación Infantil ás 9:00 por Dr.Corbal e
entrada principal.
2º curso de Ciclo Superior de Educación Infantil ás 8:50 por Dr.Corbal e
entrada principal.
1º curso de Ciclo Superior de Integración Social ás 9:00 por portón
Maceiras e escaleira de emerxencia.
2º de Integración Social entrará ás 8.55 por doctor Corbal, baixará a
rampa da ANPA e accederá ao centro pola porta do patio.

Entradas nas tardes dos luns.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º ESO ás 16:20 por portón Maceiras e porta emerxencia.
2º ESO ás 16:25 por portón Dr. Corbal e porta principal.
3º ESO ás 16:25 por portón Maceiras e porta de emerxencia.
4º ESO ás 16:30 por portón Maceiras e porta de emerxencia.
1º FPB. 16:30 por Dr. Corbal e porta principal.
2º FPB. 16:35 por Maceiras e porta de emerxencia.
1º CSIS. 16:30 por Maceiras e porta emerxencia.
2º CSIS. 16.30 por Dr. Corbal e entrada principal.
1º CSEI. 16.35 por Dr. Corbal e entrada principal.
2º CSEI. 4:35 por Dr. Corbal en entrada principal.

Entradas nas tardes dos mércores.
•
•
•
•

▪
▪

1º CSIS ás 16:20 por Dr. Corbal / porta principal.
2º CSIS ás 16:25 por Dr. Corbal / porta principal.
1º CSEI ás 16:30 por Dr. Corbal / porta principal.
2º CSEI ás 16:35 por Dr. Corbal / porta principal.

No momento de entrar ao centro se lle proporcionará xel hidroalcohólico. Esta
función será realizado por polos docentes do centro do seguinte xeito:
No transito polos corredores deben seguir as indicacións localizadas nas
paredes e no chan.

Saídas de ESO, FPB e Ciclos superiores de FP.
•

Mediodía:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
•

Tardes dos luns.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
•

•
•

1º ESO ás 17:55. Escaleira de emerxencia/ portón Maceiras
2º ESO. 18:05. Porta principal /porta Doutor Corbal
3º ESO. 17:50. Porta emerxencia /portón Maceiras
4º ESO. 18:05. Porta emerxencia /portón Maceiras
1º FPB. 18:00. Porta principal /porta Doutor. Corbal
2º FPB. 18:05. Porta emerxencia / portón Maceiras
1º CSIS. 18:55. Porta emerxencia /portón Maceiras
2º CSIS 19:00. Porta principal /portal Doutor Corbal
1º CSEI 18:50. Porta principal /portal Doutor Corbal
2º CSEI 18:55. Porta principal /portal Doutor Corbal

Tardes dos mércores.
➢
➢
➢
➢

•

1º de ESO ás 14:20 por Dr. Corbal.
2º de ESO ás 14:25 por Dr. Corbal.
3º de ESO ás 14: 15 por Maceiras.
4º de ESO ás 14:10 por Maceiras
1º de FPB ás 14:10 por Maceiras.
2º de FPB ás 14:15 por Maceiras.
1º de CSEI ás 14: 20 por Dr. Corbal.
2º de CSEI ás 14: 25 por Dr. Corbal.
1º de CSIS ás 14:25 por Maceiras.
2º de CSIS ás 14: 30 por Dr. Corbal.

1º CSIS: 18:45. Porta principal/Doutor Corbal.
2º CSIS 18:50. Porta principal/Doutor Corbal.
1º CSEI 19:00. Porta principal/Doutor Corbal.
2º CSEI 18:55. Porta principal/ Doutor Corbal.

Na saída do centro o alumnado repectará as indicación referidas ás medidas de
seguridade e hixiene.
O profesorado vixiará que o alumnado respecte as medidas de seguridade e
que non se produzan aglomeracións de alumnos na saída do recinto.
O alumnado abandonará o máis pronto posible o recinto escolar e non se
permitirá que se formen grupos no patio do centro.
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•

•

O profesorado vixiará que o alumnado respecte as medidas de seguridade e
que non se produzan aglomeracións de alumnos ao longo do corredor nin na
saída do recinto.
O alumnado abandonará o máis pronto posible o recinto escolar e non se
permitirá que se formen grupos no patio do centro.
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NORMAS DE ENTRADA E SAÍDA AO RECINTO E CENTRO ESCOLAR
NORMAS DE CARÁCTER XERAL
•
•
•

•
•
•
•

Salvo para os familiares de Educación Infantil que poden acceder ao recinto escolar tanto na entrada como nas saídas, os familiares dos alumnos non poderán entrar ao
recinto escolar salvo por razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro.
Na entrada ao centro haberá persoal docente que proporcionará xel hidroalcohólico a todo o alumnado.
Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. Por esta razón será
imprescindible que todo o profesorado se incorpora ás súas clases no momento que soe o timbre que indique o comezo e remate de clases así como o do final do
recreo.
O profesorado que imparta clase ás ultimas horas velará para que o material estea recollido, que o alumnado estea preparado para saír respectando a distancia de
seguridade e o horario e evitar demoras na saída do centro.
O profesorado que estea de garda, especialmente nas horas de entrada e saída e na de 12: 00 a 12:50, deberá contribuír a que os tránsitos polos corredores e acceso
aos aseos sexan o máis seguro posibles.
Tamén é recomendable que todo o profesorado se incorpore ao centro, tanto pola mañá como pola tarde, antes das 9:00 para contribuír a correcta vixilancia do
alumnado nas súas respectivas aulas.
As familias de Educación Infantil que non poida, por motivos laborais, traer aos fillas e fillas no horario de entrada establecido, deben poñerse en contacto coa
profesora correspondente a través do correo electrónico que lle proporcionarán estas docentes.

88

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

CADRO RESUME ENTRADAS, RECREOS E SAÍDAS

EI

EP

ESO

FPB

Entradas
Lugar

Recreos
Lugar

Hora

Saídas
Lugar

Hora

Recorrido

4º

Portón Maceiras) / porta emerxencia

9:15

Patio de
infantil
Patio de
infantil
Ximnasio

Saída
de
emerxencia
Saída
de
emerxencia
Corredor

Hora

12:00 - 12:30

Porta emerxencia / portón Maceiras

13:30

5º

Portón Maceiras / porta emerxencia

9:10

12:00 - 12:30

Porta emerxencia / portón Maceiras

13:30

6º
1º

Portón Maceiras / porta emerxencia

9:05

12:00 - 12:30

Porta emerxencia / portón Maceiras

13:35

Portón Maceiras / porta emerxencia

8:45

8:55

Patio de
infantil
Patio de
infantil
Patio

Saída
de
emerxencia
Saída
de
emerxencia
Rampa ANPA

12:00-12:30

Porta principal /portal Doutor Corbal

13:35

2º

Portón Maceiras / porta emerxencia

8:40

12:00-12:30

Porta patio / portón Maceiras

13:40

3º
4º
5º

Porta Doutor Corbal / porta principal

12:00-12:30

Porta principal /porta Doutor Corbal

13:40

Porta Doutor Corbal / porta principal

8:50

Patio

Rampa ANPA

12:05-12:40

Porta patio / portón Maceiras

13:45

Portal Doutor Corbal / porta principal

8:45

Patio

12:00-12:30

Porta principal /porta Doutor Corbal

13:45

Porta Doutor Corbal / porta principal

8:40

Patio

12:00-12:30

Porta patio / portón Maceiras

13:50

1º

Porta Dr. Corbal / rampa ANPA/porta patio

8:55

Patio

11:30- 11:55

Porta principal /porta Doutor Corbal

14:20

2º

Portal Maceiras / porta emerxencias

8:50

Patio

11:30- 11:55

Porta principal /porta Doutor Corbal

14:25

3º
4º
1º
2º

Porta Doutor Corbal / rampa ANPA/porta patio

8:50

Patio

Escaleira
central
Escaleiras
centrais
Escaleiras
centrais
Escaleiras
centrais
Emerxencias

6º

11:30 – 11:50

Porta emerxencia /portón Maceiras

14:15

Porta Doutor Corbal / rampa ANPA/porta patio

8:45

Patio

Emerxencias

11:20 - 11:55

Porta emerxencia /portón Maceiras

14:10

Portón Maceiras / porta emerxencia

8:55

Patio

Porta patio

11:30 - 11:55

Porta emerxencia /portón Maceiras

14:10

Portón Maceiras /porta emerxencia

9:00

Saen fóra

11:30 - 11:55

Porta patio / portón Maceiras

14:15

Porta Doutor Corbal/ porta principal

9:00

Saen fóra

11:30- 11:55

Porta principal /portal Doutor Corbal

14:30

Porta Doutor Corbal / porta principal

8:50

Saen fóra

Escaleiras
centrais
Escaleiras
centrais
Escaleiras

11:30- 11:55

Porta principal /portal Doutor Corbal

14:20

CICLOS 1º EI
FP
2º EI
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centrais

1º IS

Portón Maceiras / porta emerxencia

9:00

Saen fóra

2º IS

Porta Doutor Corbal / rampa ANPA e porta
principal

8:55

Saen fóra

Escaleiras
centrais
Escaleiras
centrais

11:25-11:55

Porta emerxencia /portón Maceiras

14:30

11:30-11:55

Porta principal /portal Doutor Corbal

14:25

ENTRADA DOS LUNS POLA TARDE. ESO/CICLOS E FPB

90

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

Entrada

Horario
entrada

Saídas

Horario saída

1º ESO

Portón Maceiras e porta de emerxencia.

16:20

Porta emerxencia/ portón Maceiras

17:55

2º ESO

Porta Doutor Corbal / entrada principal

16:25

Porta principal /porta Dr. Corbal

18:05

3º ESO

Portón Maceiras/ porta de emerxencia

16:25

Porta emerxencia /portón Maceiras

17:50

4º DE ESO

Portal Maceiras/ porta de emerxencia

16:30

Porta emerxencia /portón Maceiras

18:05

1 FPB

Porta Doutor Corbal / porta principal

16:30

Porta principal /porta Doutor. Corbal

18:00

2º FPB

Portón Maceiras / porta de emerxencia

16:35

Porta emerxencia / portón Maceiras

18:10

1º CSEI

Porta Doutor Corbal / entrada principal

16:35

Porta principal /portal Doutor Corbal

19:00

2º CSEI

Porta Doutor Corbal / porta principal

16:35

Porta principal /portal Doutor Corbal

18:55

1º CSIS

Portón Maceiras / porta emerxencia

16:30

Porta principal /portal Doutor Corbal

18:45

2º CSIS

Porta Doutor Corbal / porta principal

16:30

Porta principal /portal Doutor Corbal

18:50
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HORARIO DOS MÉRCORES POLA TARDE DOS CICLOS DE FP
Entrada

Saída

1º CSIS

Porta Doutor Corbal / porta principal

16:20

Porta principal /portal Doutor Corbal

18:45

2º CSIS

Porta Doutor Corbal / porta principal

16:25

Porta principal /portal Doutor Corbal

18:50

1º CSEI

Porta Doutor Corbal / porta principal

Porta principal /portal Doutor Corbal

18:55

2º CSEI

Porta Doutor Corbal / porta principal

16:30
16
:35

Porta principal /portal Doutor Corbal

19:00
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8.7.-Organizacion e documentos do centro
•

Conformado por membros das consellerías de Cultura, Educación e Universidade, existirá
un Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia que se constituirá como elemento
básico de coordinación e adopción de decisións. O equipo estará conformado por parte da
consellería de Educación, pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica, da Subdirección de
Inspección, Avaliación e Calidade do sistema educativo, da Subdirección Xeral de Recursos
Humanos. Por parte da Consellería de Sanidade integraranse neste órgano a persoa titular
da Secretaría Xeral Técnica, e unha persoa representante da Dirección Xeral de Asistencia
Sanitaria, xunto con outra representante da Dirección Xeral de Saúde Pública e os membros
do subcomité de rebrotes do Comisión de xestión da crise sanitaria do Covid-19. Ademais
convocarase ás/aos xerentes das Áreas Sanitarias do brote, xunto coa persoa que
represente a Xefatura Territorial de Sanidade da área afectada. Ademais estarán
designadas , as catro persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de
Educación. Poderán integrarse neste órgano os expertos clínicos que designe o Conselleiro
de Sanidade.

•

No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo Covid, a persoa titular da
dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes
órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas
ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da Pandemia. Correspóndelle así mesmo a
comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.
O equipo Covid-19 de cada centro educativo deberá estar en disposición de dispoñer no
menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a
información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en contacto co
alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios números de
teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades
sanitarias.
Corresponde ao equipo Covid elaborar un “Plan de adaptación á situación Covid-19 no
curso 2020/2021” de conformidade co modelo que se xunta como Anexo V a este
protocolo no que se determinen ás concrecións das medidas para o centro educativo
individualizado. O documento debe ser aprobado pola dirección do centro educativo e do
seu contido será informado o consello escolar.
Nos Anexos VIII deste documento figuran os planos xerais correspondentes ás diferentes
tipoloxías de centros e ás condicións xerais de circulación ás que se deben adaptar as
singularidades do centro. Poderán figurar como medidas do plan as xenéricas deste
documento adaptadas a cada suposto concreto. Os centros privados concertados deberán
remitir á inspección educativa o Plan de Medidas Preventivas acordado de conformidade co
establecido na disposición final 5ª da Orde SND/399/2020.
O “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020/2021” será comunicado ao
persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último caso a partir dos niveis
de ensino obrigatorio. Será remitido tamén a Inspección Educativa xunto co resto da
documentación correspondente ao inicio de curso.

•

•

•

O centro elaborará un “Plan de Continxencia”, que será aprobado pola dirección do
centro, de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo III. Nel
estableceranse as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas
93

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

para facer efectivo o ensino a distancia de acordo coa resolución que se dite para
regular Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, e os
supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas
instrucións da autoridade sanitaria.

9- MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
9.1.- Previsión en relación coa aula matinal

AULA MATINAL
ESPAZO

Biblioteca do centro.
• As familias non poden entrar ao centro debendo chamar por
teléfono á cuidadora para que se acerque a porta de Dr. Corbal
para recoller ao alumnado. Se o alumno ou alumna pertence a
etapa de EI, a educadora recollerá na porta a este alumnado e
ENTRADAS
administrará xel hidroalcohólico.
• Os alumnos máis maiores accederán sen acompañantes ata a aula
matinal e administraranse xel hidroalcohólico.
USO DE
MÁSCARA

•

•
SAÍDAS

COMIDA

•
•

No caso de alumnado de educación primaria será obrigatorio o uso
de máscara, e recoméndase o seu uso para o alumnado de
educación infantil, sempre que exista boa tolerancia.
Os alumnos de EI, 1º e 2º de EP serán trasladados a súa aula pola
responsable desta aula matinal. Debe asegurarse que este
alumnado teña limpas as súas mans. Os alumnos a partir de 3º de
EP desinfectarán as súa mans e dirixiranse ás aulas.
A encargada da aula matinal desinfectará mesas a cadeiras.
Non poderán compartir a comida que estes alumnos traían das
súas casas. A comida debe traerse en un recipiente plástico.

9.2.- Previsións para a realización de actividades complementarias.
•

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do
recinto do centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos
concellos, está condicionada á aprobación dun protocolo que se integrará como
anexo no “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” e de
acordo co Anexo VI. O dito protocolo determinará as medidas de prevención e
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protección fronte á Covid e determinará con claridade as responsabilidades das
persoas organizadoras ou xestoras. Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo
o curso escolar co obxectivo de mellorar de realizar unha mellor trazabilidade dos
contactos. Estas medidas son as seguintes:
o Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as
distancias de seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral.
o Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente
aglomeracións.
o Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así
como o lugar que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as
para limitar as interaccións e facilitar a localización de posibles contactos
estreitos.
o É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e
despois da actividade.
o Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá
coñecerse con antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser
asumida e explicada ao alumnado de acordo á súa idade.
o número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir
as medidas de seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro
educativo. Pódese tomar como referencia o establecido no ROC e
axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria: os
alumnos serán acompañados polo profesorado correspondente na
proporción como mínimo dun profesor por cada unidade. Poderá un
profesor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o total de
alumnos non pase os 25 ou 30, segundo sexan de educación infantil ou
primaria, ou secundaria, respectivamente.
o Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as
medidas de hixiene, por suposto será obrigatorio o uso de máscara e
anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo nos dos sentidos
do traxecto.
o Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este
deberá coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo
COVID e o Plan de adaptación do centro e asinar o compromiso de
realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún caso
acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto
si se trata de actividades esporádicas como regulares o Equipo Covid
estará informado en todo momento así como profesorado afectado e o
PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e
interaccións.
o Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro,
gardarán o uso de máscara e distancia de seguridade.
o No caso de contar con persoas ue accedan ao centro de xeito regular en
virtude de convenios, tales como persoal da ONCE ou outras entidades
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o
o

o
o
o

que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención á diversidade,
deberán asinar a declaración responsable que asina o alumnado,
coñecer e asumir o protocolo do centro e extremar as precaucións nas
súas interaccións co resto da comunidade educativa.
No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar
sempre acompañadas de persoal do centro.
Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran
concellos, por exemplo, en visitas guiadas (museos, etc.) ou en
actividades deportivas, a partir dunha lexislación que establece o dobre
uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante
convenios, cada centro educativo no que teñan lugar ditas actividades
trasladará ao concello de referencia este protocolo a efectos de
coñecemento e coordinación das medidas preventivas.
Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do
Equipo Covid.
Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros
educativos realizaranse sempre que se poda aoi aire libre e acorde ás
mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario.

9.3.- Consideracions xerais sobre actividades complementarias e extraescolares
realizadas no centro e oganizadas por ANPAS, concellos, etc.
•

•

•
•

A entidade organizadora presentará á dirección do centro dun “Plan de actividades
extraescolares” conxuntamente cun plan de continxencia que será revisado polo
Consello Escolar para súa aprobación. O plan de continxencia específico referirá,
cando menos, os seguintes aspectos:
o Limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de transito,
mobiliario ou útiles empregados.
o Ventilación adecuada (antes, durante e despois)Acudir sempre que sexa
posible á mesma sala, instalación, aula ou espazo.
o Aforo máximo por actividade.
o Grupos de actividades extraescolares estables e rexistro diario de asistencia
(evitar novos membros, interacción entre grupos, ou si é posible , cambio de
monitores/as). O rexistro diario será custodiado pola entidade e poderá
serlle requirido polo Equipo Covid.
As clases organizaranse de tal xeito que se poda facer unha saída e entrada
escalonada e unha ventilación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por
hora.
Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou
agruparanse por idades próximas.
Nas idades mais pequenas (infantil ou 1º e 2º de EP) valorarase facer grupos mais
pequenos se fose necesario.
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•

Todas as medidas e pautas establecidas neste protocolo poden estar suxeitas a
novas medidas establecidas polas autoridades sanitarias en función da evolución
epidemiolóxica xerada pola pandemia, polo tanto son revisables para cumprir coa
normativa de aplicación en cada momento.

NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Os/as pais/nais/ titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade (o
inicio das actividades) na que se comprometan a valorar e respectar as seguintes
pasos/normas:
Realizar a enquisa de autoavaliación prevista neste “Protocolo de adaptación ao
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso 2021-2022” e non acudir á actividade de acordo co que a mesma estableza.
Informar ao persoal monitor no caso que se de algunha das circunstancias previstas
na enquisa de autoavaliación para o seu coñecemento e traslado ao centro
educativo que o porá en coñecemento do Equipo Covid.
Máscara obrigatoria durante as actividades para maiores de 6 anos e
recomendable para menores de 3 a 5 anos salvo nos casosde exención legalmente
previstos e acreditados por informe sanitario. Os/as asistentes deberán traer cando
menos unha segunda máscara de reposto nun estoxo axeitado.
Non estará permitida a entrada a persoas alleas (pais/nais) nas actividades nin nas
instalacións deportivas. Así como tampoco estará permitido estar na instalación
fóra da hora de actividade.
Tampouco estará permitida a presenza dos propios participantes cando non sexa a
súa hora de actividade, nin sequera nas gradas, no caso de contar con estas.
A persoa monitora sairá a recibir ao grupo cando a instalación estea libre.
Habilitarase unha PORTA DE ENTRADA e outra de SAÍDA para evitar a acumulación
de persoas. No caso de non ser posible esta opción, primeiro efectuarase a saída e
posteriormente a entrada do novo grupo. No exterior marcaranse zonas para
esperar a entrada e/ou saída que garantan as distancias de seguridade. Para
garantir un proceso áxil é precisa a máxima puntualidade.
Os espazos contarán con aseos asignados (con indicación e control de aforo
segundo o previsto na lexislación vixente) que permita o lavado de mans con auga
e xabón cando menos 40 segundos cando estean visiblemente sucias. Contarán
tamén con dispensadores de xel hidroalcohólico nas entradas e saídas.
Para o alumnado de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e
priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas.
Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa utilización do
xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño da
man de cada neno/a, informando aos nenos e nenas de que debe ser absorbido
antes realizar outras tarefas. Nos grupos etários ata os 7 anos, deberase prestar
especial atención por parte dos coidadores á aplicación do xel por parte do
alumnado.
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•
•
•

•

•
•
•
•

Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como a
mochila ou a botella de auga. Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o
curso.
Entregarase ao centro un plano de situación con estes lugares marcados para
facilitar, en caso de ser necesario, o seguimiento epidemiolóxico.
O uso da máscara responderá ao previsto neste “Protocolo de adaptación ao
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso 2021-2022”. As persoas monitoras determinaran os momentos de respiro ou
paradas para beber de xeito seguro e con garantía de distancia de seguridade.
A organización das tarefas e exercicios será en función da normativa vixente.
Inicialmente serán de forma individual ou en pequenos grupos, evitando o
contacto.
Evitarase compartir material e, se fose necesario, estará previamente hixienizado.
Despois do uso volverase a hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans.
A hixiene de mans, realizarase con auga xabonosa ou xel hidroalcohólico, e será
obrigatoria despois de xogar, tocar material deportivo, de ir ó baño, esbirrar, tusir
... ou cando o determine a persoa monitora.
Baixo ningún concepto poderán compartirse botellas de auga, que deberán estar
claramente identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente xunto co
resto de obxectos persoais.
No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade:
o No caso de menores de idade procederase ao illamento desta persoa no
espazo habilitado para tal fin e de acordo con este “Protocolo de
adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2021-2022”. Os centros
comunicarán as entidades organizadoras cal é este espazo que, por
razóns de operatividade, poderá ser diferente do utilizado durante o
período lectivo (por exemplo en pavillóns polideportivos). No caso de ser
un espazo diferenciado a
o entidade asegurará que se dispón dos elementos previstos neste
“Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino
non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” e que se cumpre o
estipulado con carácter xeral para o
o acompañamento de persoas con síntomas compatibles coa Covid-19. A
súa familia será informada inmediatamente e procederase de acordo co
protocolo xeral segundo o plan de continxencia de cada centro.
o No caso de persoas maiores de idade, estas procederán de acordo co
previsto con carácter xeral coas particularidades que o plan de
continxencia de cada centro poida prever. Porán unha máscara cirúrxica,
abandonarán a actividade e contactarán cos
o servizos sanitarios para seguir as súas indicacións.
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o Contarase, en todo caso, cun plan de actuación claro derivado do plan de
continxencia que todas as persoas monitorias coñecerán e no que se
establezan as actuacións e pautas de comunicación e coordinación.
o Favorecerase a formación específica dos/as monitores/as na prevención
e protección ante a Covid-19.

9.4.- Determinación para as xuntanzas de ANPAS e Consello Escolar.
As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando
en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas .
Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático.
Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que
participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos
considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia
ou o emitido por correo electrónico.
Agás nos casos nos que resulte imposible, pola necesidade de cumprir prazos perentorios,
as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios
electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un
documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das
votacións.
No caso de que sexa necesario a convocatoria dunha reunión presencial da ANPA,
realizarase de acordo coa lexislación vixente no tocante a número máximo de persoas que
se poden reunir en interiores e ademais deberan ter en conta as seguintes condicións.
• Dotación hixiénica que ten que ter calquer reunión do ANPA será:
o Dispensador de xel hidroalcohólico á entrada.
o Dispensador de papel individual .
o Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal.
•

•

•

As actividades que desenvolva o ANPA estarán planificadas, xustificadas e
comunicadas con tempo suficiente ao equipo directivo do centro. Na petición
débese incluír a relación das persoas asistentes.
Establecer un aforo máximo que permita manter entre as persoas que se atopen
no devandito espazo a distancia de seguridade necesaria e uso da máscara é
obrigatoria.
Poñerase información nas redes sociais sobre as medidas de seguridade nas
reunións que celebren.
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•

•
•
•

Débese garantir a ventilación. A porta da sala permanecerá aberta (sempre que
sexa posible por cuestións de confidencialidade), para favorecer a ventilación,
así como para evitar a manipulación de mecanismos de apertura de portas.
Á entrada da reunión procederase sempre á desinfección de mans por parte das
persoas que acudan a ela.
Evitarase compartir material entre as persoas que se atopen nesta dependencia.
Ao final do uso da sala, as mesas do despacho deben quedar totalmente libres
de papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección.

9.5.- Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.
Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a
comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da
dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas
de protección.
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e
outros sistemas como a plataforma Moodle e abalarMóbil.
9.6.- Normas para a realización de eventos.
Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No
caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (uso
obrigatorio de máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita
manter a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas.
No caso de ter que realizarse deben cumprirse as normas seguintes:
•
•
•

Os lugares onde se poderán desenvolver estes actos son o patio e o ximnasio.
Os grupos de convivencia estable só poderán celebrar eventos entre os membros
da súa propia clase, o seu titor e un membro de cada unidade familiar.
Os grupos que non son de convivencia estable poderán celebrar eventos sempre
que o número de asistentes non supere o aforo máximo permitido.

10-MEDIDAS DE USO DO COMEDOR
•

Os centros educativos manteranse abertos durante todo o curso escolar
asegurando os servizos de comedor, así como apoio lectivo a menores con
necesidades educativas especiais o pertencentes a familias
oficialmente
vulnerables, sempre e cando a situación epidemiolóxica o permita, en base as
indicacións das autoridades sanitarias.
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•

Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento
específico da alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o
período entre os distintos pratos.
• Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de
xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza, especificamente
manteranse os Grupos Colaborativos e Grupos de convivencia Estable (GCE)
conformados durante o horario lectivo. O alumnado ocupará sempre o mesmo sitio.
Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos/as nenos/as, co
obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de gromos.
• O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia
no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen requisitos de
distancia. Os grupos separaranse entre si de forma xenérica por 1,5 metros ou ben
separaranse con mamparas.
• Aquel alumnado que non constitúa GCE estará separado, de forma xenérica, por 1,5
metros de distancia sentados en oblicuo ou ben separaranse por mamparas. Cando
se utilicen mamparas estas terán altura suficiente e de, cando menos 0,60cm cando
se sitúen sobre o mesado. O Anexo VII recolle un croquis con diferentes escenarios
de distribución a modo de exemplo..
• Cando con ningunha das combinacións previstas no apartado anterior sexa
suficiente para garantir o servizo, as medidas a adoptar nos comedores por orde de
prioridade ou combinadas, serán as seguintes:
a) Utilizar espazos colindantes ao comedor con mobiliario do que dispón os
centros de xeito que se cumpran os requisitos previstos nos puntos
anteriores.
b) Aumentar o número de quendas para reducir o aforo do comedor en cada
momento da comida. As quendas estableceranse (incluíndo a flexibilización
da última hora de horario lectivo) en función do persoal dispoñible para
atender aos comensais que será o adecuado ao rateo dos comensais que
coman en cada quenda.
•

Os locais utilizados no servizo de comedor ventilaranse con ventilación cruzada
cando menos 15 minutos antes e 15 minutos despois de cada quenda. As portas
permanecerán abertas e se as circunstancias meteorolóxicas o permiten
manterase unha mínima ventilación cruzada durante todo o servizo.

•

Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. A
auga poderá servirse nunha soa xarra, pero deberá servila sempre unha mesma
persoa. Non se poñerán na mesa utensilios de uso común, como aceiteiras e
vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc.
A dotación hixiénica do comedor debe ser:

•

101

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

o Xabón de mans (o xel hidroalcohólico está desaconsellado para
alumnado que se meta as mans frecuentemente na boca, e é a mellor
opción desde o punto de vista hixiénico.
o Dispensadores de xel desinfectante hidroalcohólico. Estas solucións
estarán afastadas de calquera fonte de calor.
o Dispensador de papel individual.
o Limpador desinfectante multiusos de pistola.
o Caixa de luvas debotables.
o Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal.
•

Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio,
así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo
no comedor.
• O alumnado procederá á limpeza e desinfección de mans de maneira previa á
entrada do comedor. No caso de alumnado de infantil e primeiros cursos de
primaria, realizarán esta acción coa axuda do persoal do comedor.
• O alumnado irá entrando con orde e mantendo en todo momento a distancia de
seguridade.
• Unha vez finalizada o xantar procederase a limpar e desinfectar as mesas e as
cadeiras, antes de que entre a seguinte quenda. Tamén se procederá a ventilar a
dependencia.
• Os alumnos unha vez que acaben de comer lavarán as mans con xabón.
• Cando remate a comida, o alumnado sairá por orden segundo están sentados nas
cadeiras e agruparanse nos patios dos recreos, ou outros espazos habilitados para
o efeito, ata que os familiares os recollan por grupos de convivencia estable ou
grupos previos establecidos para tal fin. Unha vez sexan recollidos polas familias,
deberán abandonar o recinto escolar.
• Cada titora de EI e 1º e 2º de EP acompañará aos seus alumnos ata o comedor.
Procurarán que este alumnado acceda ao comedro coas mans limpas.
• O alumnado dos restantes cursos de EP que van utilizar este servizo, esperará na
súa aula ata que podan subir ao comedor. Subirán por quendas e sen mesturarse
con outros grupos. No comedor sentaranse no lugar asignado. Deben empregar
máscara nos seus desprazamentos ata chegar ao comedor.
• O alumnado de ESO e FP accederán ao comedor a partir das 14:30 gardando
sempre as distancias de seguridade e empregando máscara. Este alumnado, no
caso de que remate as súas clases antes das 14:30, esperará na súa aula co
profesor da última hora ata a súa incorporación ao comedor.
• Ás 15:30, unha das coidadoras do comedor baixará ao alumnado ata o patio para
que sexan recollidos polos seus familiares no portón de rúa Maceiras. Se os
familiares se retrasan, os alumnos destas familias esperarán sentados no patio (
sempre respectando as distancia de seguridade) ata que cheguen os seus
pais/nais ou titores legais.
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•

•

•

•

•

A baixada do comedor ata o patio realizarase con máscara. No patio do centro, o
alumnado debe estar co seu grupo de referencia, con máscara e gardando
distancia de seguridade, ata o momento en que sexan recollidos polos seus
familiares.
No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario durante o
servizo de comedor, informarase á dirección do centro e ao Equipo Covid e
contactarase coa súa familia que deberá presentarse no servizo o antes posible,
Illarase ao menor no espazo destinado polo centro para tal fin, polo que deberá ser
coñecido polos responsables e persoal do comedor.
O persoal utilizará en todo momento a máscara de protección con independencia
do mantemento da distancia de seguridade. Seralle de aplicación todo o previsto
con carácter xeral para o persoal de centros educativos. A tal fin deberá realizar o
cuestionario de Autoavaliación Covid-19 antes da incorporación á súa quenda.
O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os
postos fixos asignados a cada alumno/a para garantir o control e seguimento
epidemiolóxico. Levarase control diario da asistencia do alumnado ao comedor co
mesmo fin.
O funcionamento do servizo de comedor escolar contará con instrucións
específicas de acordo aos criterios que a autoridade sanitaria determine en cada
momento.

11-MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
11.1.- Consideracións xerais na aula ordinaria.
•

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou
mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o
contacto co resto dos/as compañeiros/as. Resulta recomendable que cada
alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como estoxos ou
semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome.
Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible.
• Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a
necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.
• Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non
impliquen moverse do posto escolar.
• No caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno debe ter entre o seu
material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común
antes de cada uso.
• Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e
contacto social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente.
• Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, e Formación Profesional establécense
as seguintes medidas de conformación das aulas:
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o Os postos escolares manterán unha distancia de 1,2 metros respecto de
todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose
preciso retirarase outro mobiliario como estanterías ou colgadores que
limiten o espazo dispoñible.
o Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.
o Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse
espazos alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1,2 metros.
o Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o
grupo..

11.2.- Consideracións para a aula de música, tecnoloxía e informática.
•
•

•

Nestas aulas é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada
materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a
clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos
elementos comúns de uso privativo.
No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se
realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros. Cando se
compartan materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do seu uso
ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara
nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida.

Medidas a adoitar na aula de música
Consideramos que actividade musical é fundamental no ámbito escolar para o
desenvolvemento persoal do alumnado xa que ten efectos positivos no desenvolvemento
cognitivo, creativo, intelectual e psicolóxico dos nenos, aumentando a súa capacidade de
memoria, atención e concentración, pero é unha actividade que habitualmente pode xerar
a proxección de gotículas ao aire (uso de instrumentos de vento, canto...), e no caso do
baile prodúcese o contacto e a eliminación da distancia de seguridade, o que provoca que
poida ser unha potencial fonte de contaxio. A aula de música de maneira específica tamén
supón un desprazamento continuo tanto do alumnado que sae de clase como do que se
incorpora a ela (ademais do correspondente movemento a través dos corredores e cruces
continuos con outro alumnado). Ademais supón que as cadeiras e mesas están ocupadas
cada hora por alumnado diferente, o que provocaría a necesidade de limpeza e
desinfección da aula cada hora.
En principio, e xa que isto supón ir contra dos principios xerais de conseguir a menor
mobilidade do alumnado polos corredores posible, cruces innecesarios e o uso de cada
mesa por distinto alumnado dunha maneira frecuente, mentres as condicións sanitarias

104

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

non o permitan as clases de música impartiranse preferentemente na aula do propio
alumnado.
En caso de utilizar a aula de música, a dotación hixiénica mínima será:
•
•
•
•

Dispensador de xel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (non rolo de papel hixiénico).
Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e
sempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do
profesorado.
Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal.

As medidas que adoptaremos na materia de música serían as seguintes:
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o
contacto con materiais. Nos casos de utilización de instrumentos de vento
(especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a
distancia interpersonal elevarase a 3 metros.
Como norma xeral a distribución das mesas e cadeiras do alumnado na aula de
música, ocuparán todo o espazo disponible e non estará encarados en ningún
momento.
As mesas non deberán moverse do seu sitio durante todo o día, xa que iso supón
eliminar o máximo distanciamento posible entre pupitres.
En caso de ser posible, a porta e as xanelas da aula permanecerán abertas para
favorecer a ventilación natural, así como para evitar a manipulación de mecanismos
de apertura e de portas.
Establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado. Dita zona pode ser a
propia mesa de traballo. A intención é que o devandito espazo quede libre de
posibles infeccións indirectas.
Evitaremos aglomeracións de alumnado nas portas esperando entrar ou saír (que
poden afectar tamén á circulación de alumnado doutras clases), debendo manter a
distancia de seguridade en todo momento. A profesora recollerá ao grupo de
alumnos e alumnas na clase e os acompañará ata a aula. Á hora de finalizar a clase,
a profesora tamén acompañará ao alumnado a súa clase polos mesmos motivos.
O alumnado só levará á aula de música o estritamente necesario, debendo deixar
mochila, libros e resto de material na clase. Unha vez na aula, non se poderá volver
a clase a recoller material esquecido.
A hixienización de mans do alumnado realizarase á entrada e saída da aula.
Cando o alumnado entre na aula de música, sendo esta utilizada previamente por
outro grupo, procederase a limpar co limpador desinfectante a parte do mobiliario
que vaia a utilizar (dependendo da idade, será o profesorado ou o alumnado baixo
vixilancia do profesorado quen o faga). Sempre será á entrada a clase cando se
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

realice dita operación co obxectivo de garantir que o mobiliario que se vai a utilizar
estea desinfectado. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma
segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans.
Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas
No caso de que o alumnado vaia a utilizar calquera instrumento, deberá
desinfectarse as mans antes e despois do seu uso.
Débese evitar a aglomeración de alumnado durante a repartición de instrumentos.
Os instrumentos deben estar controlados en todo momento polo profesorado, non
podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso directo a eles.
Non se permitirá o préstamo de ningún instrumento entre alumnado
(especialmente se é de vento).
Os instrumentos non poden estar a pasar de man en man sen control algún.
Desde o punto de vista hixiénico (aínda que non acústico), intentaremos utilizar
este tipo de instrumentos ao aire libre.
No caso de uso de instrumentos, deixarase un tempo mínimo de 10 minutos
No caso de que se realicen actividades de canto que tamén provoquen a emisión de
gotículas suspendidas no aire, do mesmo xeito que no caso dos instrumentos de
vento, extremaremos as condicións ambientais da aula con máxima ventilación,
incremento da distancia de seguridade, e por suposto usandomáscaras.
Ao final das clases diarias as mesas do alumnado e a do profesorado deben quedar
totalmente libres de libros e materiais para proceder a unha correcta desinfección
da aula.

Medidas a adoitar na aula de tecnoloxía, informática
•
•
•
•
•
•
•

Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o
contacto con materiais.
Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións
virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.
Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo.
Recoméndase que cada alumno teña o seu material gardado en estoxos ou
semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome.
Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e
contacto social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente.
Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non
impliquen moverse do posto escolar.
Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos
comúns de uso privativo.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada
materia, debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.
Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos
comúns de uso privativo.
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•

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación
de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que os
alumnos estean encarados a unha distancia inferior a 1 metro.

11.3.- Determinacións específicas para a materia de Educación Física.
O ámbito da Educación Física vai ser este curso un espazo fundamental para o
desenvolvemento escolar do noso alumnado mediante o seu propio desenvolvemento
físico. Con todo, o alumnado pode incorrer no erro de ter como referencia a clase de
Educación Física como un ambiente propicio para relaxar as medidas de protección despois
de levar un número determinado de horas a máscara, e ese pode ser o erro, ao tratarse
dun punto crítico na posible transmisión en caso de non tomar as medidas de prevención e
de protección oportunas. Debe ser precisamente nesta contorna onde quizais deba
extremarse máis a concienciación do alumnado para traballar de forma segura e
responsable.
O ámbito da Educación Física é un medio dual onde se imparte tanto clase teórica como
práctica (o maior número de horas), por tanto débense diferenciar dous ámbitos de
actuación.
A dotación hixiénica mínima do patio/pavillón/cuarto de materiais debe ser:
o
o
o
o

Xogo de máscaras de reposto para o alumnado .
Dispensador de xel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (non rolo de papel hixiénico).
Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal.

Nas clases teóricas o profesorado deberá seguir o procedemento habitual dunha clase
normal, debendo cumprir coas medidas de protección ordinarias.
Na clase práctica no patio, a actividade deberá ir encamiñada a minimizar os riscos, para o
que sería interesante ter en conta unha serie de medidas relacionadas coas actividades
para realizar:
•
•
•
•

Priorizar as actividades sen contacto físico.
O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira
individual, a máis de 2 metros.
Cando se compartan materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do
seu uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da
mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida.
Controlar as actividades que supoñan un requirimento físico maior (altas
intensidades), que signifiquen a proxección de gotículas.
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•

Tratar de evitar que o alumnado corra en liña a pouca distancia un doutro, (canta
maior velocidade leve o alumnado, maior distancia de seguridade deberá gardar).
En caso de coincidencia de varios profesores na mesma hora deberá traballar cada
un/unha en espazos distintos, e o máis afastados/ as posibles un/unha doutro/outra
(dentro do que as distintas actividades permítano). Devandita repartición de
espazos realizarase de maneira previa á clase para evitar aglomeración de
alumnado.
Ao principio e ao final da actividade deportiva o alumnado deberá desinfectarse as
mans. É importante extremar a hixiene no ámbito deportivo.
Priorizarase a entrega de traballos de maneira telemática.
Cando se entreguen traballos en formato papel, deberán deixarse en corentena o
tempo pertinente antes da súa corrección.
En canto ao material, deberanse seguir as seguintes recomendacións:
o Planificar adecuadamente a realización das actividades tendo en conta os
tempos de preparación das mesmas e os tempos de desinfección posteriores do
material.
o material debe estar controlado en todo momento, non podendo estar nun sitio
onde o alumnado teña acceso directo a el.
o Está totalmente prohibido que o alumnado teña acceso ao almacén de material.
o Por cuestións hixiénicas, están desaconselladas as actividades que comecen co
alumnado repartindo os materiais.
o O profesor ou profesora será quen entregue sempre o material en cada clase,
debendo evitar as aglomeracións durante o devandito proceso.
o O material de educación física non pode estar a pasar de man en man sen
control algún. Ao final do uso dun material, este deberá ser desinfectado antes
de ser utilizado por outro alumno.
o O material será de uso individual. Ao final da clase, destinarase un tempo
para a súa desinfección (o material non debe volver ao almacén sen estar
desinfectado xa que é fundamental mantelo como zona limpa).
o Priorizaremos o uso de materiais que sexan sinxelos de desinfectar.
o O proceso de desinfección vai depender do tipo de obxecto ( poroso ou
non), o tipo de material do que está feito... podendo realizarse mediante
varios procedementos.

•

•
•
•
•

•

En canto aos espazos, deberanse seguir as seguintes recomendacións:
o Priorizaremos as actividades no patio.
o En caso de realización de actividades no ximnasio estará ventilado
constantemente.
o O alumnado virá cunha botella de auga propia, claramente identificada e
prohibirase que poida beber auga da botella doutro/a compañeiro/a.
o O alumnado deixará as súas mochilas, chaquetas... separadamente nas
bancadas que hai no patio,evitando que entren en contacto unhas con outras.
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O proceso de deixar e recoller pertenzas débese realizar de maneira ordenada
evitando aglomeracións.
o Ao final da hora, o profesorado comprobará que non queda roupa do
alumnado.
11.4.- Proceso de cambio de aulas
•
•

•
•

Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a desinfectar o
seu posto, en caso de ter sido usado con anterioridade.
Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios
de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior
para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída
ordenada e paulatina do alumnado.
A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.
Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a
distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.
Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen
agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante
hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

11.5.- Consideracións para o uso da biblioteca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas
públicas.
O uso de máscara será obrigatorio.
A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo
de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa.
O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.
O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que
poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de
seguridade e se optimicen os postos dispoñibles.
Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan
ocupado.
Poñerase información visual na porta da biblioteca indicando o seu aforo, así como
as normas de seguridade e de hixiene dentro dela.
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual.
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas
ordinarias.
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•
•
•
•

•

As xanelas e a porta da biblioteca permanecerán abertas (sempre que sexa posible),
para favorecer a ventilación, así como para evitar a manipulación de mecanismos
de apertura e peche de portas.
Poñeremos dispensadores de xel hidroalcohólico para profesorado que atende a
biblioteca e ao alumnado que se encontre nela.
Os postos da biblioteca que non se podan utilizar pola necesidade de manter a
distancia de seguridade, sinalaranse de forma visible para que non sexan ocupados
polo o alumnado.
Ao final do día débese extremar a limpeza e desinfección deste espazo ao ser un
lugar onde se produce intercambio de material, debendo prestar especial coidado
na desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclado, rato, etc.
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas
ordinarias.

11.6.- Uso dos aseos
Os aseos dos centros educativos son unha das zonas máis concorridas e visitadas polos
membros da comunidade educativa (a práctica totalidade do alumnado, profesorado e
resto de persoal do centro pasa polo menos unha vez ao día pola devandita dependencia),
e por tanto son espazos potencialmente perigosos.
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu
aforo.
Outro problema relacionado co uso do aseo é a aglomeración de alumnado durante o
recreo. Desde o punto de vista hixiénico-sanitario esa situación é unha auténtica bomba
biolóxica (problemas no mantemento da distancia de seguridade, mestura de alumnado de
distintos grupos, relaxación no uso da máscara dentro do aseo, dificultade do mantemento
da hixiene ao pasar tanto alumnado polo mesmo punto nun espazo tan curto de tempo...).
Para acometer a solución a este problema pódese tentar un graduado de alumnado ou
clases ao longo do recreo, o que vai ser claramente insuficiente en moitos centros con
moito alumnado e poucos servizos, polo que outra opción para valorar por parte do centro
(moi mala desde o punto de vista didáctico pero efectiva desde o punto de vista hixiénico
ao espaciar a visita do alumnado no tempo), sería fomentar o uso do aseo nas horas de
clase, sendo excepcional o seu uso no recreo.
Actualmente temos máis dúbidas que certezas no relacionado coa transmisión do SARSCoV-2 polas feces e os ouriños (transmisión fecal-oral). Si se coñece que os restos do virus
elimínanse polas feces, e hai un estudo elaborado pola Universidade de Yangzhou
publicado na revista Physics of Fluids que indica que o virus se deposita na cunca do
sanitario e o proceso de tirar da cadea pode xerar aerosois potencialmente infectados. A
data de hoxe, a OMS, declara a transmisión fecal-oral como moi improbable. En base á
información actual, o perigo nos aseos é o mesmo que noutros espazos (basicamente
entrar en contacto con superficies potencialmente infectadas), incrementado polo gran
fluxo de persoas que entran na dependencia ao cabo do día.
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A dotación hixiénica mínima dun aseo debe ser:
•
•
•

Dispensador de xabón de mans
Dispensador de papel individual.
Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal.

As recomendacións que deben seguir os usuarios dos aseos para minimizar o risco de
contaxio por coronavirus son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu
aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. Estableceranse as
medidas conducentes a garantir o cumprimento deste aforo.
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.
Poñerase información visual nas portas dos aseos indicando o aforo e as normas de
uso do baño e a correcta hixiene de mans.
Aseguraremos en todo momento a suministración do material hixiénico necesario
(xabón, papel desbotable dun só uso...).
Evitarase a aglomeración de alumnado nas portas do cuarto de baño en todo
momento.
En caso de necesidade de ir ao servizo, o alumnado dirixirase UNICAMENTE ao baño
que ten asignado.
Débese levar máscara durante todo o tempo que se estea no cuarto de baño.
Cando se vaia a tirar da cadea, débese facer coa tapa pechada para evitar a
formación de aerosois potencialmente infectados que se propaguen ao aire.
As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando
terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, ou encher as botellas.
Evitarase tocar directamente coas mans (deberase utilizar un papel), aquelas
superficies onde hai un maior risco de contaxio, pomos e fechaduras, cisternas e
cadea de váter.
O secado das mans realizarase exclusivamente mediante papel desbotable, Temos
dispensador de papel para secar as mans (dispositivos que tiran e cortan o papel
sen necesidade de entrar en contacto co papel da zona de corte).
Na medida do posible, 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.
No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que
acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas.

11.7.- Normas para portería, administración e secretaría
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Na portería realízanse unha gran variedade de tarefas, moitas das cales supoñen estar en
contacto con persoas (alumnado, pais/nais, profesorado), ou con elementos e superficies
potencialmente infectadas. Por ese motivo, o persoal que as atenden debe extremar tanto
as medidas de seguridade como as medidas de hixiene.
A dotación hixiénica mínima de conserxería debe ser:
•
•
•
•
•

Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpador desinfectante multiusos de pistola.
Caixa de luvas desbotables.
Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal.

As principais medidas de carácter xeral en materia de de seguridade e hixiene que
adoptaremos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Para manter a distancia mínima situamos unha marca no chan á porta de portería.
Toda entrega/recepción de calquera tipo (documentación, chaves, partes,
paquetería...) realizarase a través da portería.
Manterase aberta tanto a porta como o portelo da mesma, favorecendo dese modo
a ventilación, así como para evitar a manipulación de mecanismos de
apertura/peche de portas.
Cada vez que o persoal realice unha determinada función fóra da conserxería que
supoña entrar en contacto con elementos ou superficies potencialmente infectadas,
procederase á desinfección de mans para volver entrar á dependencia.
Despois do uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
encuadernadora, destrutora de papel... procederase á desinfección de mans.
Cando se vaia recoller alumnado avisarase en portería e as familias esperarán nesas
dependencias.
Minimizar a manipulación de documentación en formato papel e cando non haxa
máis remedio que facelo, extremar a hixiene de mans e evitar tocarse os ollos,
nariz, boca ou máscara con elas.
Cando se teña que realizar un traballo de fotocopiadora procurarase entregar con
dous días de antelación (salvo situacións excepcionais e de urxencia).
Cada vez que se recolla un servizo de paquetería para o centro, procederase á
desinfección das mans. O paquete recibido deberá ser deixado en corentena o
tempo correspondente.
Ao final do horario escolar diario, as mesas deben quedar totalmente libres de
papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección.
Ao final do día, extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas que máis
estivesen en contacto coas persoas.

112

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

11.8.- Normas para a subcontratación e proveedores.
•

No caso da presenza no centro de subcontratas ou de provedores de servizo, deberase
levar a cabo a coordinación de actividades empresariais nos temos previstos pola
normativa de aplicación; artigo 24 da LPRL e RD 171/04.
•
O persoal de empresa subcontratadas que preste servizos nos centros, deberá
desenvolver o seu traballo coas medidas de protección necesarias para o mesmo
e deberá respectar as normas de circulación do centro, así como as establecidas
por este para uso de zonas comúns e calquera outra que sexa necesaria para
garantir a seguridade e saúde laboral fronte ao COVID-19.
•
Como norma xeral nas zonas de recepción e mercadorías e materiais de
provedores débese minimizar o contacto co persoal externo, para o que se
seguirán as seguintes normas:
o Estableceranse pautas de coordinación con Contratas en canto as
medidas adoitadas e a avaliación do risco do persoal afectado.
o Limitar a entrada e saída de mercadorías, salvo as estritamente
necesarias. Valorar o stock actual e se é necesario cambiar o sistema
para realizar entregas menos frecuentes.
o O persoal externo deberá facer uso de máscara de protección, limitando
ao máximo as zonas ás que poderá acceder.
o Colocar un dispensador de xel hidroalcohólico para a limpeza de mans
do persoal externo.
o Nas zonas de recepción de materiais deberán cumprirse as normas
establecidas para as áreas de recepción.
o Enviar electronicamente os albaráns asinados de xeito que non se
entreguen en papel de man en man, na medida do posible.
o Ademais das medidas de seguridade detalladas anteriormente, a
porteira deberá utilizar os seguintes equipos de protección individual:
máscara e luvas ou pantallas cando realicen funcións nas que sexa
necesario.
.
11.9.- Normas para o uso do ascensor
•

Na situación actual que estamos a vivir, o uso do ascensor está totalmente
prohibido polo que quedará reducido ao estritamente necesario.

•

En caso de ter que utilizar o ascensor débense seguir as seguintes pautas que
promovan a seguridade dos que o utilizan:
o
o

O ascensor dun centro educativo será utilizado por unha única persoa
en cada viaxe.
No caso de que por cuestións excepcionais, a persoa que vaia a
utilizalo (alumnado dependente), necesite da presenza dun

113

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

o
o
o
o
o

acompañante, será obrigatorio o uso de máscaras por parte de
ambos ocupantes.
Evitar o contacto directo das mans cos pulsadores.
Tamén se evitará o contacto con pasamanos, espellos, e apoiarse
sobre as paredes.
Non deixar mochilas, bolsos, carteiras... no chan do ascensor.
Despois de utilizar o ascensor débese proceder á hixienización das
mans.
Limparemos as superficies de maneira regular, extremando a limpeza
naquelas zonas de maior contacto por parte dos usuarios.

12- MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
12.1.- Organización dos recreos do centro
•
•
•

•
•
•
•

O equipo directivo establecerá o aforo posible de cada un dos posibles espazos que
sexan susceptibles de utilizar como espazos de recreo podendo incluír, de ser o caso
ximnasios, pistas cubertas ou polideportivos.
Dispoñeranse as medidas necesarias para manter as distancias de seguridade.
Unha vez calculado o aforo e a dispoñibilidade de espazos así como as necesidades
dos grupos do centro realizárase unha proposta de “horas de recreo” e “grupos en
recreo” que permita organizar non só a distribución do alumnado senón tamén as
entradas e saídas nas aulas para minimizar a concentracións elevadas de alumnado
en corredores e escaleiras.
Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias.
O profesorado vixiará que non se produzan aglomeracións na entrada ao patio. Se
se dá o caso, un dos profesores deberá situarse na porta para regular a saída do
alumnado.
Temos que vixiar a volta ás clases cando toque o timbre velando porque se
manteña a distancia de seguridade.
Unha vez na aula o alumnado sairá ao aseo dunha forma controlada.

Educación Infantil
A hora de saída ao patio será ás 12:00 para 4º Educación Infantil, a continuación irá 5º de
E.I e despois 6º de E.I. Os dous grupos accederán ao patio pola porta de emerxencias. O
terceiro irá ao ximnasio.
O primeiro curso en saír situarase ao fondo do patio de E.I, e o segundo na zona máis
próxima a verxa de entrada a este patio.
O regreso ás aulas será ás 12:30, e deberán evitar a coincidencia cos curso de ESO e FPB
que acceden ao patio.
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Educación Primaria
o 1º e 2º de PRIMARIA accederán ao patio de infantil ás 12:05, pola porta de
emerxencia. A volta será pola mesma porta. O primeiro curso en saír será 1º de EP e
a continuación 2º de EP. Só poderán saír ao recreo cando teñan subido todo o
alumnado de ESO e 1º de FPB
o 3º e 4º de PRIMARIA accederán ao patio ás 12:05 pola rampa da ANPA. A volta será
polo mesmo recorrido. O primeiro curso en saír ao recreo será 3º de EP, e a
continuación 4º de EP. As profesoras destes cursos deben coidar que non se crucen
co alumnado de ciclos superiores e de 2º DE FPB que regresan do recreo fóra do
colexio.
o 5º e 6º de PRIMARIA accederán ao patio ás 12:05, polas escaleiras centrais. A
volta será polo mesmo percorrido. As profesoras de 5º e 6º de EP situaranse na
porta da clase para controlar a saída de 4º de EP e evitar que coincidan na saída ao
patio.

Educación Secundaria, ciclos e FPB
o 1º E 2º de SECUNDARIA accederán ao patio ás 11:25 polas escaleras centrais. A
volta ás 11.55 será polo mesmo percorrido. O primeiro curso en saír será 2º de ESO
e a continuación 1º de ESO.
o 3º E 4º de SECUNDARIA accederán ao patio ás 11:25 pola porta de emerxencia. A
volta, ás 11:50 será pola mesma porta. O primeiro curso en regresar á aula será 4º
de ESO e a continuación 3º de ESO.
o FPB2. Ás 11:30 baixarán ao patio pola escaleira central e por Dr. Corbal e antes dos
cursos de Ciclos Superiores de Formación Profesional. Regresarán ás 12:00 e
facendo o mesmo recorrido que a saída.
o 1º de FPB sairán polas escaleiras centrais ás 11:30, e volverán as 11.55 empregando
o mesmo recorrido.
o 1º de INTEGRACIÓN SOCIAL accederán á PLANTA CERO ás 11:30 polas escaleiras
centrais. A volta ás 11:55 será polo mesmo percorrido.
o 1º de EDUCACIÓN INFANTIL, accederán á PLANTA CERO ás 11:25 polas escaleiras
centrais. A volta ás 11:55 será polo mesmo percorrido.
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o 2º de INTEGRACIÓN SOCIAL e 2º EDUCACIÓN INFANTIL sairán ás 11:30 polas
escaleras centrais. A volta ás 12.00 será polo mesmo percorrido.
O profesorado debe controlar o acceso ao centro dos cursos que voltan do recreo fóra do
recinto escolar para que entren respectando a distancia de seguridade.
2.2.- Cadro de vixiancia dos recreos
CURSO

ESPAZO

PROFESOR/A

HORA

13.-MEDIDAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, FPB E CICLOS
FORMATIVOS
A dotación hixiénica mínima das aulas de grupo será:
o
o
o
o

Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual .
Limpador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal.

Respecto á distribución de espazos adoptaremos as seguintes medidas:
•

Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato e Formación Profesional
establécense as seguintes medidas de conformación das aulas:
o Os postos escolares manterán unha distancia, con carácter xeral, de polo
menos 1,2 metros respecto de todos os postos que o rodeen medidos dende o
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centro da cadeira. Se fose preciso retirarase outro mobiliario como andeis ou
colgadoiros que limiten o espazo dispoñible .
o Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. c) Cando o
tamano da aula ou taller non permita a distancia, con carácter xeral, de 1,2
metros entre postos buscaranse espazos alternativos onde sexa posible
gardala. Noutro caso, poderase habilitar o espazo dispoñible mediante a
utilización de mamparas de separación sempre que se respecte unha distancia
mínima de 1m respecto dos postos que o rodeen, medidos dende o centro da
cadeira. Así mesmo, nos talleres de Formación Profesional e ensinanzas de
Réxime Especial, cando proceda, polas características da actividade e non se
poida manter a distancia, con carácter xeral, de 1,2 metros, adoptaranse como
medida adicional o uso de pantallas de protección facial.
o As mesas non deberán moverse de sitio durante todo o día, xa que iso supón
eliminar o máximo distanciamento posible entre pupitres.
o En caso de ser posible, a porta e as xanelas das aulas permanecerán abertas
para favorecer a ventilación natural, así como para evitar a manipulación de
mecanismos de apertura de portas.
En relación á actividade diaria:
o Á entrada e saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de alumnado e
cruces innecesarios con alumnado doutros grupos.
o Cada vez que o alumnado entre na súa aula de grupo, sempre sentará no
mesmo sitio. Cada cadeira e mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a
un alumno ou alumna (deberase ter en conta por parte do titor ou titora os
posibles problemas visuais ou de calquera outra índole que poida ter o
alumnado), estando prohibido que o alumnado poida cambiarse de sitio baixo
ningún concepto.
o Nesta extraordinaria situación, o pupitre de cada alumno/a é persoal, non
estando permitidos os intercambios entre si.
o Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas que supoñan
diminuír aínda máis a distancia de seguridade.
o Priorizarase a entrega de actividades de maneira telemática.
o No caso de que o profesorado reciba tarefas do alumnado en formato papel,
estas tarefas gardaranse nun sobre e deberán pasar o período de corentena
correspondente.
o Aproveitaremos
os
medios
telemáticos
como
Moodle
(Moodle/siervasdesanjosevigo.com) para tentar que o alumnado leve e traia o
menor material posible de casa e como forma de preparación para un posible
futuro confinamento.
o Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lapis, goma,
regra, calculadora...).
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o Cada aula de grupo terá asignado un cuarto de baño de referencia que será o da
súa planta está prohibido ir a outros aseos do centro.
o Unha vez finalizada a clase, evitaranse as típicas aglomeracións de alumnado
nas portas da clase durante o intercambio dunha materia a outra.
o A máscara será obrigatoria para calquera desprazamento polo centro, e se o
desprazamento é en grupo deberán gardar a distancia mínima de seguridade de
1,5m, evitar as aglomeracións e non deben pararse a falar cun compañeiro ou
compañeira.
o Cando o alumnado entre nunha aula que fose utilizada previamente por outro
grupo (materias optativas ou desdobres), procederá a desinfectar co limpador
desinfectante a parte do mobiliario que vai utilizar. Sempre será o alumnado
que entre en clase o que realice dita operación (sempre baixo a supervisión do
docente), co obxectivo de garantir que o mobiliario que vai utilizar estea
desinfectado. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma
segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans.
o O alumnado virá co seu almorzo nun recipiente pechado tipo “tupperware" que
por unha banda protexe a comida ata o seu consumo, e por outra facilita o
almorzo xa que o alumnado pódeo utilizar para non apoiar a comida en
superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).
o Cada alumno/para deberá vir de casa coa botella de auga preferentemente de
cristal para a súa correcta hidratación durante o día (non estará permitido
enchela)
o Está totalmente prohibido compartir bocadillo ou botellas de auga entre o
alumnado.
o Ao final do día procederase tamén á desinfección do material particular do
alumnado para que cando este o volva a levar á súa casa estea desinfectado.
o Ao final das clases diarias a mesa de cada alumno ou alumna debe quedar
totalmente libre de libros e materiais para proceder a unha correcta
desinfección da aula.
o Ao final do día, o alumnado se desinfectará as mans antes de saír do centro.
o Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da aula
tendo especial coidado con todas aquelas superficies que máis estivesen en
contacto co alumnado e profesorado.

14- NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
•

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso
das máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de
seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras
fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e
mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia
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•

•

•
•
•
•
•

•

•

o

estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso
limitaranse as interaccións dos grupos.
Nos casos nos que o alumnado non leve máscara e non se poida manter a distancia
interpersoal, poderíase indicar o uso por parte do profesorado de máscara cirúrxica
ou autofiltrante, ademais dunha pantalla ou viseira, en función da avaliación do
risco de cada caso por parte do Servizo de Prevención de Riscos Laborais.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento
deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como
na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de
actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e
naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa
autonomía.
Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección
como medida de prevención de risco.
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa
atención.
No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas
co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado.
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este
alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados
co alumnado con necesidades educativas especiais.
O alumnado con necesidades educativas especiais contará cun protocolo e
orientacións de atención específicas, con especial atención ás unidades e centros de
Educación Especial.
Recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa
distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma
optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o
uso de pantallas.
O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica,
que cumpra coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as
reutilizables), sempre que teña unha idade superior a 6 anos e recomendada para
alumnado entre os 3 e 6 anos. Neste colectivo, será necesario verificar a tolerancia
do neno ou da nena á máscara. Se non fose posible a súa utilización, prescindirase
do uso da máscara por parte do/a neno/a e manterase un cumprimento estrito da
distancia de seguridade.
Naqueles casos nos que o alumno/a poida facer uso de máscara e nos que non
sexa posible que os profesionais de interveñen con el garden a distancia de
seguridade para as diferentes actuacións precisas (aseo, outros apoios á autonomía
persoal, atención de audición e linguaxe, etc), hai que extremar as precaucións de
hixiene de mans, e utilización de máscara cirúrxica ou textil co marcado UNE 0065,
xunto coa recomendación da utilización da pantalla.
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o

o

o

o

o

o

o
o

Nos restantes casos manterase unha distancia de 1,5 metros de forma xenérica nas
interacións co resto do persoal e alumnado. Se non se puidese manter esta
distancia e esta tivese que ser reducida, complementaríase coa utilización de
mamparas de separación entre os escritorios
No caso de que o alumnado non faga uso de pupitres senón doutros elementos
educativos (colchonetas, elementos de estimulación sensorial, etc) procederá a
ventilación posterior da sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados polo
Ministerio das superficies utilizadas
Con carácter xeral e por motivos de inclusión, o ACNEE formará o grupo de
convivencia estable coa aula á que pertence. Nos caso de alumnado en escolaridade
combinada o alumnado formará grupo de convivencia estable coas aulas ás que lle
correspondan tanto nun mesmo centro como en centros diferentes.
Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para
o alumnado mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de
Comunicación, e das modalidades comunicativas que utilice o alumnado. A tal fin
poderá dispoñerse cartelería con pictogramas Así como a adaptación de
información e recomendacións a modalidades accesibles como, por exemplo,
lectura fácil.
Aconsellase que ao inicio do curso o alumnado con necesidades educativas
especiais dispoña dun documento de adaptación específico de medidas de
seguridade. Este documento será elaborado polo Departamento de Orientación do
centro educativo en colaboración co pediatra de referencia do/a alumno/a. Este
documento formará parte do Plan de Atención Individualizado previsto no
Protocolo de Atención Educativa a Urxencias Sanitarias e Enfermidade Crónica, para
o que se publicará unha Addenda orientativa na que constarán, cando menos: a
tolerancia/pertinencia ou non do uso de máscara, os síntomas particulares que
poden corresponder ao alumno/a en función da súa condición ou patoloxías previas
con especial indicación dos sinais de alerta que correspondan no caso de que o
alumno/a non poida comunicar ou discernir con claridade os síntomas previstos na
cuestionario de autoavaliación Covid-19.
O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do
centro educativo. Cando sexa necesario, o/a alumno/a será acompañado por
persoal do centro educativo.
Nas sesións de Audición e Linguaxe farase uso de máscaras transparentes, hixiene
de mans e ventilación do espazos duns 10-15 minutos tras cada sesión.
Ante unha persoa que desenvolva síntomas compatibles conCovid-19 no centro
educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:
o Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada
ao efeito ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada
ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será
necesario contactar coa persoa responsable do manexo do COVID-19 no
centro educativo e cos familiares ou titores legais.
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o

A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de
protección adecuado:
➢ Obligatoriedade de utilización de máscara cirúrxica, se a persoa con
síntomas a leva.
➢ De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a
teña unha exención para o uso da máscara por xustificación médica
ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa acompañante
usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla
facial e unha bata desechable. Na eventualidade de que non houbese
dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara
cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.
➢ Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía
compatible coa Covid, os restantes casos agardarán acompañados
por algunha persoa traballadora do centro educativo de preferencia
nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa
ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar
formada na utilización dos equipos de protección individual e no seu
refugallo.
➢ As medidas concretas a levar a cabo pola profesora de PT e AL son:
-

Respectar en todo momento as distancias de seguridade.
Ter un coidado especial coa hixienización do material
empregado.
Uso do xel hidroalcohólico cando o alumnado entre na aula de
apoio.
Na aula de aopio non poden estar os alumnos encarados.
O aforo máximo será de 3 alumnas/os.

15- PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
•

•

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento das
medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo,
aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o
carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.
As salas do profesorado disporán dunha dotación de material de hixiene
composto por panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para
o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e
cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña
utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será
subministrado polo centro .
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección
e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios
telemáticos.
O aforo máximo da salas de profesores será de 8 persoas e o da sala da planta de
ESO e FP de 3 docente. En ambos casos a distancia entre o profesorado será de 1,5
e e sempre con mascara.
As cadeiras da sala de profesorado distribuiranse de forma que marquen a
distancia de seguridade. Pódense poñer marcas (na mesa, no chan...), que indiquen
a distancia de seguridade que debe existir entre docente e docente.
Na porta da sala do profesorado poñerase información visual relativa ao seu aforo
e ás medidas de seguridade e hixiene na devandita dependencia.
É recomendable que o profesorado non sente "fronte a fronte".
Cando un docente ocupe un espazo ocupado anteriormente por outro,
procederase á desinfección das superficies ocupadas mediante o uso do limpador
desinfectante multiusos de pistola e papel desebotable. Tras a limpeza, os
materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente
á desinfección de mans.
A prioridade de permanencia en dita sala débea ter o profesorado de garda que é
quen está a realizar unha función docente activa nese momento, ou calquera outro
docente que realice nese instante unha función escolar determinada.
Fomentarase que o profesorado tamén ocupe outras áreas libres do centro,
especialmente durante o recreo que adoita ser o momento onde se dá unha maior
concentración de persoas.
As xanelas e a porta da sala do profesorado permanecerán abertas (sempre que
sexa posible por cuestións de confidencialidade), para favorecer a ventilación, así
como para evitar a manipulación de mecanismos de apertura de portas.
O profesorado evitará compartir material entre eles. En caso de ter que compartilo,
será posteriormente desinfectado.
Respecto as bolsos, maletíns etc, terán un espazo de separación de polo menos un
metro entre uns e outros), evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies
que poidan ser susceptibles de estar infectadas.
Reducirase a visita de alumnado á sala do profesorado, fomentando o uso
telemático de resolución de dúbidas ou entrega de tarefas.
Proceder á desinfección das mans antes e despois de utilizar a fotocopiadora, o
teléfono, o teclado e/ou o rato do computador, máquina de café.
Desinfectarsemos as mans antes de entrar e saír da sala de profesorado.
Ao final das clases diarias as mesas da sala do profesorado deben quedar
totalmente libres de libros e materiais para proceder a unha correcta desinfección.
Os profesores e profesora que empreguen a máquina dispensadora de café
deberán desinfectar os mandos que utilizaron.
Ao final do día, extremarase a limpeza, desta sala.
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16.- REUNIÓNS DOS EQUIPOS DE PROFESORES
•

As reunións do profesorado respectarán as distancias de seguridade, usando a
máscara e hixienizando o espazo que se ocupou. Realizaremos o maior número de
reunión de xeito telemático

17.- MEDIDAS NOS DESPACHOS DE DIRECCIÓN E XEFATURA DE ESTUDOS
En xeral, nestes espazos realízanse un conxunto de tarefas que van dende o traballo
persoal relacionado con actividade docente ou administrativa que se realiza, ata a atención
de persoas como poden ser alumnado, pais/nais ou mesmo a interacción con compañeiros/
as do centro escolar.
A dotación hixiénica mínima que debe ter cada despacho é:
o
o
o
o

Dispensador de xel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual.
Limpador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal.

As principais medidas de seguridade que adoptaremos son:
o O aforo máximo será de 3 persoas e todos levarán máscaras.
o Pódense poñer marcas no chan que indiquen a distancia de seguridade que
debe existir entre as persoas.
o Evitaremos a realización de reunións no devandito espazo cando se supere o
aforo máximo. En caso de superarse, habilitarase outro espazo para a
realización da reunión.
o Na porta dos despachos poñerase información visual indicando o aforo máximo
e as normas de hixiene da dependencia.
o As portas e as xanelas dos despachos permanecerán abertas (sempre que sexa
posible por cuestións de confidencialidade), para favorecer a ventilación, así
como para evitar a manipulación de mecanismos de apertura de portas.
o Reducirase a visita de alumnado e proxenitores aos despachos do equipo
directivo e xefatura de estudos ao estritamente necesario (fomentarase o uso
de medios telemáticos), realizándose a mesma, mediante cita previa.
o Se na visita dunha persoa ao despacho prodúcese entrega de documentación en
formato papel, este gardarase nun sobre e deberá pasar o período de corentena
de polo menos dous días.
o Tras a visita dunha persoa ao despacho, procederase á desinfección das
superficies ocupadas mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de
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pistola e papel desbotable. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse
de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans.
o O uso do teléfono, será de uso exclusivo da persoa que ocupa o espazo. No caso
de que o teléfono poida ser utilizado por outros membros do centro,
procederase a súa desifección antes e despois do seu uso.
o Á entrada ao despacho procederase sempre á desinfección de mans, tanto por
parte das persoas que comparten o espazo, como por parte das persoas que
acudan a el.
o Ao final do horario escolar diario, as mesas dos despachos deben quedar
totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha correcta
desinfección.

18.- NORMAS EN MATERIA DE REUNIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS
•

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír,
convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia,
agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e
excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e
realizar as modificacións e adaptacións oportunas.
• Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos
membros que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu
voto. A estes efectos considérase validamente emitido o voto formalizado na
propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.
• As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado
preferentemente a través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a
orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se poida
formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións.

19- MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
•

Educacion en Saude
o O equipo Covid debe asegurar que a información sobre os protocolos de
actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde
implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a
comunidade educativa, establecendo canles de comunicación fluída:
➢ Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades
sobre as medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro
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➢

➢

➢

➢

➢

•

educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da
comunidade educativa.
Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as
familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que
poidan xurdir.
Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o
cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene.
Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien
as indicacións das autoridades sanitarias.
Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde
que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma
fronte á Covid-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da
saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense
incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación
e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro
educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.
A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e
promover hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a
través dun gran abano de programas como son o Plan proxecta e
Contratosprograma.
A Consellería de Sanidade continuarán mediante fórmulas de
teleformación, a formación suficiente para os centros ducativos sobre as
medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa
do Plan de formación do profesorado para o curso 2021/2022 incluiranse
cursos impartidos por profesionais sanitarios.

Aulas virtuais e ensino a distancia
o No noso centro empregarase como aula virtual a que temos na plataforma Moodle:
moodle/siervasdesanjosevigo.com
o Tamén, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade facilita a todos os
centros educativos unha Aula Virtual, a través do enderezo:
ttps://www.edu.xunta.gal/centros/XXXXXX/aulavirtual 2 onde XXXXX corresponde
ao nome do centro.
o O acceso á plataforma Moodle estará na páxina web do centro educativo.
o As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia,
cando menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e para o
alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista
suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras
opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería. O
seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria quedará a discreción do
centro educativo. Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación
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o
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o

o

o

o

o

o

como foros ou videochamadas para manter contacto coas familias e, de ser posible,
fornecer contidos educativos para este tipo de alumnado.
Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no que
non se usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o
seu uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o
mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á
educación a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación
didáctica e realizarase unha proba do seu correcto funcionamento durante o tempo
que asiste o seu alumnado ao centro.
Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, asistidos de ser o
caso polos asesores Abalar, continuar coa mellora do funcionamento e o
mantemento da aula virtual. Durante o mes de setembro, antes da asistencia do
alumnado ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os
usuarios para o alumnado e profesorado.
Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus
usuarios, do modo de ensinar aos/ás alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da
formación dispoñible (ás persoas coordinadoras TIC poderán crear modelos básicos
que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do
profesorado con menor experiencia no uso). Porase a disposición do profesorado
uns videotutoriais para a realización das tarefas de primeira posta en
funcionamento da aula virtual.
Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos
grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se
matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte.
Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético
caso de ter que realizar o ensino a distancia.
A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar
plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É
recomendable que os/as alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos cursos
e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula
virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos os cursos
virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector/a o seu usuario e clave.
No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor da
falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación
telemática no caso de ensino a distancia, e notificarano ao equipo directivo. O
equipo directivo atenderá estas necesidades co equipamento co que foi dotado no
marco do Plan de Redución da Fenda Dixital, sempre que non se trate de alumnado
Edixgal que contará con recursos específicos. No caso de corentenas ou illamentos,
de non contar con recursos propios, procederase de acordo co sistema habilitado
para a cesión de dispositivos Covid.
Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. As persoas asesoras Abalar
de zona e da UAC (Unidade de Atención a Centros) prestarán especial atención para
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•

a atención dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para fornecer de contidos
á aula virtual o profesorado poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar, os que
figuran na web do Ministerio, ou calquera outro dispoñible.
o Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas
que permita iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e
outras ferramentas institucionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula
virtual de cada centro e incluirán contidos axustados ás características e
necesidades dos diferentes contextos. En consecuencia, ofertarase para todo o
profesorado:
➢ Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará disponible en
formato aberto en Platega.
➢ Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos cara o
profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas
de réxime especial , adultos e educación especial.
➢ Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas:
- Integración didáctica das TIC.
- Deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo
competencial.
Normas especificas relativas a metodoloxias na aula e programacions
o As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no
caso de ensino a distancia.
o Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado
que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos
que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo
alumnado.
o Nas Instrucións de Inicio de Curso aprobadas por resolución da Secretaría Xeral de
Educación e Formación profesional, así como nas instrucións que se diten ao
respecto do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos,
elaboración de horarios e para o desenvolvemento do ensino a distancia en
períodos de peche de aulas ou centros, no contexto da Covid-19 nos centros de
ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o curso 2021-2022, determinaranse as medidas a adoptar no suposto
no que o alumnado teña que recibir ensino a distancia.

20-NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á MEDOTODOXIA NA AULA E
PROGRAMACIÓN
•

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no
caso de ensino a distancia.
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•

•

Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado
que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos
que o profesorado adoptará para asegurar o seguimiento continuo do curso polo
alumnado.
Nas Instrucións de Inicio de Curso aprobadas por resolución da Secretaría Xeral de
Educación e Formación profesional, así como nas instrucións que se diten ao
respecto do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos,
elaboración de horarios e para o desenvolvemento do ensino a distancia en
períodos de peche de aulas ou centros, no contexto da Covid-19 nos centros de
ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade autónoma
de Galicia para o curso 2021-2022, determinaranse as medidas a adoptar no
suposto no que alumnado teña que recibir ensino a distancia.

21- DIFUSIÓN DO PLAN
•

•

•
•

No exercicio da súa condición de coordinadora do equipo COVID, a dirección é a
encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes
órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade ou
do Sergas. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas
familias e alumnado.
“Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2021/2022” será comunicado ao
persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último caso a partir dos
niveis de ensino obrigatorio. Será remitido tamén a Inspección educativa xunto co
resto da documentación correspondente ao inicio de curso.
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do
centro e o Moodle
O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación
e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro
chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. Para conseguir este
obxectivo realizaranse as seguintes acción:
o Proporcionar información e facilitar a adquisición de habilidades sobre as
medidas de prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que á
súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.
o Enviar a información a tódalas familias, mantendo unha canle dispoñible para
a solución de dúbidas que poidan xurdir.
o Potenciar o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o
cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase
que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións
das autoridades sanitarias.
o Deseñar e implementar 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. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira
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•

transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde,
de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.
Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e
contacto social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente.
Iniciaremos 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. Teremos en consideración que o uso do
xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan
inmediatamente os dedos na boca polo que estaremos sempre supervisando.
Nas aulas de talleres e laboratorios, ao inicio da actividade, o alumnado deberá ser
informado sobre as medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a
estes espazos de carteis informativos.
O centro dispón de cartelería informativa nas entradas corredores escaleiras e
zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade,
sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e
aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
O profesorado aproveitará calquera contido para informar e inculcar no alumnado
a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do
cumprimento das normas.
O centro deberá informar a todos dos membros da comunidade educativa sobre as
medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que
se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas.
A dirección do centro atenderá individualmente ás familias que o soliciten.

22- BIBLIOGRÁFIA PARA A REALIZACIÓN DO PLAN
•
•
•
•
•
•

Protocolo COVID para centros educativos. Xunta de Galicia. V 10
Medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte a Covid-19 para
centros educativos no curso 2021-2022. Fonte: Ministerio de Educación / Goberno
de España.
Proposta da Asociación Española de Pediatría ( AEP) en relación á apertura gradual
das áreas de educación infanto-xuvenil. Fonte: Asociación Española de Pediatría.
COVID-19: Protexer a saúde nas aulas. Principios básicos para asegurar o dereito á
saúde ao reabrir os centros educativos e para poder garantir o seu funcionamento
seguro. Fonte: Unicef.
Manual de prevención docente. Riscos laborais no sector do ensino. Fonte: Javier
Pérez Soriano.
Listaxe de produtos virucidas autorizados en España. Fonte: Ministerio de
Sanidade / Goberno de España.
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23.- ANEXOS
DECLARACION RESPONSABLE
D./Dª ________________________________________________________, con
DNI número ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a
______________________________________________, matriculado no curso
_________, do centro educativo _______________________________________
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO
CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA
O CURSO 2021-2022 e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar
diariamente a enquisa de autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON
envialo/a ao centro e contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en
caso presentar cando menos un síntomas previstos. De igual xeito coñece a obriga de
seguir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a
conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19.
O alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos
sanitarios.
A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo
Covid do centro.
En __________________________________, a ___ de __________ de 2020.
ASDO. ______________________________________________________
57 de 132
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ANEXO I ENQUISA DE AUTOAVALIACION CLINICA DO Covid-19
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas
clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas
solicite consulta no seu/súa medico/a ou pediatra.

Presentou nos últimos días?

SI

NON

Febre maior de 37,5ºC
Tose seca
Síntomas respiratorios
Dificultade respiratoria
Fatiga severa (cansazo)
Dor muscular
Falta de olfacto

Outros síntomas

Falta de gusto
Diarrea

Ten actualmente algun dos sintomas? Sinalar cales e cando comezaron.

SI

NON

Conviviu nos últimos 10 cunha persoa Covid-19 + confirmado?
días
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ANEXO 1: AUTOAVALIACIÓN SÍNTOMAS COVID
O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de
síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección
por SARS- CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe máis
adiante.
Ante a aparición de sintomatoloxía compatible no persoal non docente e profesorado, non
acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e a algunha
das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo
domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da
mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun
test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran.
Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha
un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles
cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico- epidemiolóxica que se describe a
continuación e que debe realizarse antes da chegada ao centro.
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos
de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite
consulta no seu centro de saúde.

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao
centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do
alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico,
abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.
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
eferencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará
consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun test
diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde
será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo
sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo.
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ANEXO I BIS:
Criterios para determinar os contactos estreitos nun aula, laboratorios e outros espazos:
adoptarase o mesmo criterio do radio de 2 metros arredor da persoa positiva.

“Protocolos de vixilancia e control epidemiolóxico frente ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo
non universitario de Galicia”.
(https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Informaci%C3%B3n-Covidcentros-educativos )

134

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

ANEXO 2: PROGRAMA DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDUCATIVAS DE LA EMPRESA CLAROSL

PROGRAMA DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDUCATIVAS

Colexio Plurilingüe San José de la Guía
Rúa do Doutor Corbal, 25, 36207 Vigo, Pontevedra

PROGRAMA DE LIMPIEZA INSTALACIONES EDUCATIVAS
CONTROL DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
Nº
FECHA
0

MODIFICACIONES
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1.
INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2019 aparece un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de
Wuhan (China) con una exposición común en un mercado mayorista de mariscos,
pescados y animales vivos. El 7/01/2020 las autoridades chinas identificaron como
agente causante del brote a un nuevo virus de la familia Coronaviridae (coronavirus),
que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2.
Este virus es responsable de distintas manifestaciones clínicas respiratorias en
humanos,
englobadas bajo el término COVID-19, que van desde manifestaciones parecidas a un
resfriado común hasta cuadros de neumonía grave. La secuencia genética del virus fue
compartida por las autoridades chinas el 12/01/2020. Posteriormente a estos hechos el
virus se propagó con rapidez por todo el mundo, lo que conllevó que fuera
declarada como pandemia el 11/03/2020 por parte de la Organización Mundial de la
Salud.
La situación de alarma sanitaria declarada en el territorio español por la pandemia
de
coronavirus, ha determinado en algunos casos, a tomar medidas especiales en muchos
ámbitos, desde los relacionadas con la limpieza viaria, hasta actuaciones en domicilios
particulares donde haya afectados, pasando por la limpieza y desinfección de
residencias de personas mayores o lugares donde puedan congregarse muchas personas
(centros educativos, aulas de formación, supermercados, farmacias, …). Estas medidas
van dirigidas a eliminar o reducir la posible carga viral en estas localizaciones. Con este
propósito se redacta el presente documento de limpieza y desinfección, que podrá ir
revisándose a medida que la información científico-técnica y la situación sanitaria
evolucionen.
Los coronavirus son virus ARN monocatenario (ácido ribonucleico) que disponen de una
característica “corona” de proteínas alrededor de su envoltura lipídica. Esta envoltura a
base de lípidos hace que sean relativamente sensibles a la desecación, al calor, a los
detergentes alcohólicos y a los desinfectantes, como la lejía, que disuelven esos lípidos e
inactivan al virus.
La transmisión, por analogía con otras infecciones causadas por virus semejantes,
parece
que se realiza a través del contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se
generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían
a otra persona si entran en contacto con sus mucosas de la nariz, ojos o boca.
Además, estas secreciones con contenido vírico pueden localizarse en superficies
inertes
(desde barandillas, muebles, asientos o la propia calle). Desde estas superficies con carga
viral podría ser posible la transmisión del coronavirus a humanos dada la supervivencia
del mismo fuera del organismo (varios estudios revelan que los coronavirus como el
SARS y el MERS pueden sobrevivir hasta varios días en superficies, hasta varios días en
superficies de acero y plástico en condiciones específicas, siendo más reducida su vida a
temperaturas de
30 ºC o
más).
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Se ha observado que los infectados presentan en su mayoría una alta carga viral
(entre
104y 108copias de genoma/ml por muestra nasofaríngea o de saliva). El genoma del
virus se detecta, por lo general, desde el inicio de los síntomas clínicos, alcanzando su
pico máximo entre los días 5 y 6. Alrededor del día 10 baja significativamente o
desaparece. No obstante, en algunos casos se han detectado cantidades pequeñas de
genoma del virushasta 21 días después del inicio de síntomas. Esta elevada carga viral
en muestras clínicas es uno de los factores que, probablemente, influye en la alta
transmisibilidad de este virus.

2.
OBJETIVO
Los objetivos del presente documento técnico
son:
• Proporcionar información sobre la utilización de desinfectantes virucidas de
una manera eficaz y segura.
•

Describir procedimientos sencillos de limpieza y la desinfección del
centro educativo para garantizar unos niveles adecuados de protección de la
salud

3. MEDIDAS GENERALES SOBRE HIGIENE PERSONAL Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Como norma general se seguirán las pautas de conducta higiénica y de seguridad
dictadas por las autoridades sanitarias, como son:
•

Uso obligatorio de mascarilla higiénica durante la totalidad de la jornada
laboral.

•

Lavado frecuente de manos al comenzar y finalizar la jornada laboral, antes
de comer o fumar, después de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de
usar el baño, antes de manipular alimentos, después de tocar o limpiar
superficies que puedan estar contaminadas y después de usar o compartir
equipos como maquinaria, ordenadores, materiales, etc.

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, ya que estas facilitan
su transmisión.

• Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
•

Utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos
tras usarlo.

•

Si presentas síntomas respiratorios o fiebre no acudir al centro de trabajo y
llamar al médico de cabecera.

•

Guardar una distancia preventiva mínima de 1.5 m en cualquier contacto con
otras personas y evitar la concentración de las mismas.
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En lugares de pública concurrencia se deberá verificar que, en todo momento, los baños
y aseos están dotados de jabón y/ o soluciones hidro-alcohólicas, papel desechable o
secadoras eléctricas de manos y que disponen de papeleras con tapadera y pedal.
Además, es recomendable que se disponga en lugar visible (por ejemplo, en espejos,
pared frontal del lavabo) de un cartel informativo con el correcto lavado de manos.
Los objetos de uso personal, como gafas, móviles, etc. se desinfectarán
frecuentemente con solución hidro-alcohólica desinfectante (etanol al 62-71%, con un
contacto mínimo de
1
minuto).
En materia de prevención de riesgos laborales, los niveles y medidas de protección que
se establezcan deben ajustarse y aplicarse en función de la naturaleza de las actividades,
la evaluación del riesgo para los trabajadores y las características del agente biológico.

En este sentido, hay que tener presente las siguientes
premisas:
•

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en
la patología humana. El mecanismo principal de transmisión es por
gotas respiratorias mayores de 5 micras (Pflügge), que no permanecen
suspendidas en el aire y se depositan menos de 1 o 2 metros, y por contacto
directo de las mucosas con secreciones o con material contaminado por estas,
que pueden transportarse en manos u objetos (similar a la gripe). Es probable
una transmisión por superficies infectadas y se ha descrito la transmisión
nosocomial, especialmente en los trabajadores sanitarios.

•

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos
de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.

•

Las medidas de protección individual, incluyendo el equipo de
protección individual (EPI), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o
riesgos frente a los que debe ofrecerse protección (acorde con la actividad
laboral o profesional).

Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de
protección tanto del profesional como de las restantes personas susceptibles de
contacto con el caso.
El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y medidas
organizativas de personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos
de trabajo reutilizables, son igualmente importantes medidas preventivas.
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4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
4.1
Productos
Desinfectantes

Biocidas:

Los productos químicos utilizados para llevar a cabo la desinfección son biocidas
pertenecientes al grupo 1: desinfectantes y al tipo de producto 2: Desinfectantes y
alguicidasno destinados a la aplicación directa de personas o animales (anexo V del
Reglamento 528/2012). En concreto aquellos que tenga una potente acción virucidas.
Las propiedades desinfectantes son proporcionadas por las sustancias activas que
contienen, pero no todas las sustancias son eficaces frente a todos los organismos
nocivos. De hecho, el tipo de sustancia activa utilizada, la concentración en la que se
encuentre en la formulación, entre otros aspectos, condicionan la eficacia del producto
biocida. Por ello, es importante utilizar aquellos que hayan demostrado ser capaces de
ejercer una acción virucidas de amplio espectro.
Los desinfectantes virucidas autorizados se pueden consultar en los siguientes enlaces
de la web del Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicid
as
En el anexo de este documento técnico se puede consultar el listado de desinfectantes
virucidas extraído del Registro Oficial de Plaguicidas (ROP) y Registro Oficial de Biocidas
(ROB) proporcionado por el Ministerio de Sanidad.
El Ministerio de Sanidad recoge en un documento técnico las concentraciones mínimas
de
algunas sustancias activas que tras la aplicación durante, al menos, 1 minuto de contacto
han evidenciado la inactivación del coronavirus1: hipoclorito sódico al 0.1%, etanol al
62- 71% y peróxido de hidrógeno al 0.5%.
En el caso de la lejía (hipoclorito sódico 35g/l –100g/l) se muestra muy efectiva en
la inactivación del coronavirus en los test llevados a cabo.
Hipoclorito sódico –
lejías
Antes de la aplicación de la legislación comunitaria, la lejía ha estado regulada por el
Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por el que se modifica la Reglamentación
Técnico- Sanitaria de Lejías aprobada por el Real Decreto 3360/1983, de 30 de
noviembre. En la parte de esta norma que sigue vigente se definen las lejías como
“las soluciones de hipoclorito alcalino, tal y como se producen por la industria, incluyan
o no los aditivos necesarios para su puesta en el mercado, siendo su contenido en cloro
activo no inferior a
35 gramos por litro ni superior a 100 gramos por
litro”.
Si tenemos en cuenta una concentración mínima de hipoclorito sódico en las lejías
comercializadas en España de 35 g/l, y dado que existen evidencias de que los
coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico al 0,1%
aplicado durante 1 minuto, con una cantidad de 30 ml de cualquier lejía se van a
conseguir concentraciones superiores a ese 0,1 % (se establece una concentración algo
mayor con objeto de alcanzar ese límite mínimo, teniendo en cuenta la tasa de
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evaporación tanto por la naturaleza de la propia sustancia como por las posibles
elevadas temperaturas de nuestra comunidad). En el caso de que se utilicen lejías o
disoluciones de hipoclorito sódico que dispongan de una concentración de esta sustancia
superior a 35 g/l, se deberán hacer los ajustes pertinentes en los cálculos.
En base a lo argumentado, se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico
al
0,1% mediante su aplicación con mochilas pulverizadoras (30 ml de lejía común por
litro
de agua), dejando actuar, al menos, 1
minuto.
Es importante que desde la preparación de las soluciones de hipoclorito sódico hasta
su uso pase el menor tiempo posible, con objeto de evitar que, por evaporación, la
concentración de esta sustancia activa vaya disminuyendo.

4.2 Consideraciones
desinfección

generales

de

limpieza

y

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata
los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que se realice
una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección.
Otro aspecto importante es la ventilación de los espacios cerrados, procurando
garantizar
que el aire que se respira es seguro. El hacinamiento y la ausencia de ventilación son
factores que favorecen la transmisión del virus. En el caso de que la ventilación se
proporcione a través de medios mecánicos, estos deben conservarse en buen estado de
mantenimiento y grado de desinfección adecuado.
A la hora de seleccionar y utilizar un desinfectante se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
• La utilización de los productos desinfectantes se realizará conforme a
las instrucciones de modo de empleo establecidas en el apartado 14 de la
correspondiente Resolución de autorización de los productos biocidas empleados.
•

El personal que realice la aplicación de los desinfectantes utilizará productos
de uso profesional. En el caso de que se utilicen productos biocidas de uso por
profesional especializado se deberá contar con los servicios de una empresa
autorizada e inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
(ROESB). Claro Sol está inscrito en el ROESB con número ROESB-1139-CM-S

•

Cuando la limpieza y desinfección sea llevada a cabo por un servicio
biocida inscrito en el ROESB de la comunidad autónoma donde tenga la sede o
delegación, deberá realizar las actuaciones teniendo en cuenta los principios de
buenas prácticas recogida en la UNE 16636:2015 “Servicios de gestión de plagas,
requisitos y competencias”.

•

Se utilizarán los equipos de protección individual y colectiva
pertinentes establecidos en la Resolución de autorización de los productos
biocidas, la sección 7 de la FDS y demás recomendaciones relacionadas con los
riesgos a exposición de agentes biológicos durante el trabajo.
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•

Se deberá llevar a cabo los tratamientos en ausencia de población y
siempre respetando, como mínimo, los plazos de seguridad establecidos en la
Resolución de autorización del producto biocida elegido.

•

En caso necesario se informará a la población (por ejemplo, mediante carteles
en zonas tratadas) sobre la realización de los tratamientos a efectos de que se
puedan tomar las medidas de precaución oportunas.

No obstante, al objeto de conseguir la mejor efectividad posible, se irá revisando este
procedimiento y los productos de limpieza y desinfección a utilizar, informando
asimismo de cualquier modificación del listado de virucidas remitido por el Ministerio de
Sanidad.

4.3 Procedimiento de limpieza y desinfección en lugares de pública
concurrencia
Los establecimientos donde puedan congregarse muchas personas de diferente origen
(centros educativos, aulas, farmacias, tiendas de alimentación,) deben realizarse unas
labores de limpieza y desinfección con mayor frecuencia de lo habitual, con objeto de no
ser fuentes de contagio entre clientes ni entre estos y el personal trabajador.
Se deberá llevar a cabo una limpieza y desinfección frecuente de aquellas superficies en
contacto con las manos de los clientes y/o de las personas trabajadoras (mangos de las
cestas / carros, cinta de productos para el pago, datafonos, etc.). También, como
recomendación, se podría dotar a los clientes de guantes de plástico o bien de sistemas
para la desinfección de manos a la entrada del establecimiento. Estos guantes deberán
ser depositados en un contenedor de basura a la salida del mismo. Es importante
recordar a los clientes que no deben tocarse la cara mientras que lleven puestos los
guantes, con el fin de evitar la contaminación.
Con objeto de realizar una efectiva limpieza y desinfección se tendrá en cuenta lo
indicado en los apartados 4.1 y 4.2 del presente documento.
Se recuerda que, en el caso de utilizar lejía, se preparará una dilución de hipoclorito
sódico al 0,1% que deberá ser usada de manera inmediata, con objeto de evitar pérdidas
por evaporación, durante al menos 1 minuto. También se podrá utilizar etanol al 62-71%
o peróxido de hidrógeno al 0,5%, aplicado durante, al menos, el mismo tiempo (1
minuto). Además, también se podrán utilizar aquellos desinfectantes virucidas
autorizados por el Ministerio de Sanidad, siempre siguiendo lo indicado en sus
respectivas Resoluciones de autorización y en la información de sus etiquetas.
El acceso de los clientes al establecimiento se realizará teniendo en cuenta su aforo y
siempre respetando la posibilidad de que dentro del mismo se asegure una
distancia preventiva mínima de 1,5 metros entre los clientes. La vigilancia en el interior
se verá reforzada con objeto de que los clientes no manipulen los productos expuestos,
ni tosan o estornuden sobre ellos. Es recomendable recordar los mensajes de
prevención, en particular la prohibición de manipular alimentos expuestos, mediante
carteles y/o megafonía. Todo el personal reforzará su higiene de manos mediante el
lavado frecuente con agua y jabón y el uso de geles hidro-alcohólicos.
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5.
ALCANCE

El alcance del presente Programa abarca la prestación del servicio de desinfección:
Colexio Plurilingüe San Xosé da
Guía
Rúa do Doutor Corbal, 25, 36207 Vigo,
Pontevedra
6.
DOCUMENTACIÓN
APLICABLE
•
•
•
•
•
•

Manual de Calidad de CLARO SOL
Procedimientos Generales de CLARO SOL
CSOL-PE/01, “Elaboración de Planes de Calidad”.
Instrucciones de Trabajo de CLARO SOL
Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre de 1.995.
Reglamentación Técnico Sanitaria –entre otras:
• Reglamento Técnico Sanitario para la elaboración, circulación y comercio
de detergentes y limpiadores.
• Reglamento Técnico Sanitaria de
Lejías.
•
Inscripción en Registro ROESB: ROESB-1139-CM-S

7.

CONTENIDO
Las distintas zonas a limpiar y desinfectar, las necesidades de desinfectante y su
concentración, la descripción de los métodos a emplear siguiendo las buenas
prácticas y su la frecuencia en los siguientes apartados.
•
•
•
•
•

Barrido húmedo o fregado de suelos duros y blandos
Fregado de suelos duros y blandos de infantil y pasillos
Fregado de suelos duros y blandos resto y aulas
Limpieza del mobiliario en aulas con retirada de manchas de tinta en mesas•
Limpieza de aseos y aparatos sanitarios con productos desinfectantes
y ambientadores.
Limpieza de mobiliario, espejos, armarios bajos, radiadores, ordenadores,
teléfonos, etc, de las oficinas, con especial atención a los objetos de
mayor contacto.
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• Vaciado y limpieza de papeleras.
• Abrir y cerrar las ventanas para una correcta ventilación varias veces al día, al
menos 10 minutos o aumente la frecuencia de renovación en caso de ser mecánica.
• Limpieza a fondo del mobiliario y enseres de las aulas.
• Limpieza de puertas y cercos.
• Limpieza de los cristales exteriores e interiores por las dos caras.
• Limpieza de las repisas exteriores de las ventanas.
• Limpieza de pizarras.
• Limpieza de paredes alicatadas
• Limpieza de las partes altas de los armarios
• Barrido de desperdicios en porches
• Limpieza de la capilla, almacenes y salas técnicas
• Limpieza de vestuarios
• Barrido y fregado de las escaleras
• Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%,
cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante
preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso
• No se recomienda utilizar los aseos de los centros para las personas que acudan a
realizar las tramitaciones administrativas salvo en caso estrictamente necesario. En
este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y
pomos de puerta.
• En los espacios donde se produzca la actividad administrativa se dispondrá de
papeleras con bolsa interior, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán
ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día.
7.1

Programa de Limpieza:
7.1.1. AULAS Y PASILLOS
Superficie
Limpiar

a Desinfectante Concentración Descripción de la tarea

SUELOS

Suma
D.10

Bac

MOBILIARIO

Suma
D.10

Bac

CRISTALES

SUMA LIGHT

Frecuencia

1,5%

Barrido
húmedo
cepillo
Fregado Manual

con

1,5%

Se rocía el producto sobre
la superficie a limpiar y a
DIARIO
continuación se pasa la
gasa húmeda.

DIRECTA

Se rocía el producto sobre
la superficie a limpiar y a
DIARIO
continuación se pasa el
trapo hasta secar

DIARIO
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7.1.2. ZONAS COMUNES
Superficie
Limpiar

Desinfectante Concentración Descripción de la tarea Frecuencia

1.5 %

Barrido húmedo con
cepillo
DIARIO
Fregado Manual

Suma
Bac
de
1,5%
D.10
1%
Agua-Lejía

Se rocía el producto
sobre las superficies, y
DIARIO
a continuación se pasa
la gasa húmeda

VESTUARIOS
Suma
Bac
1,5%
(incluido duchas D.10
1%
y taquillas
Agua-Lejía

Se rocía el producto
sobre las superficies, y
DIARIO
a continuación se pasa
la gasa húmeda

Suma
D.10

SUELOS
ASEOS
(grifos,
secadores
manos,
sanitarios,
duchas).

MOBILIARIO

PASAMANOS
ESCALERAS
FIJAS,
BARANDILLAS
PERIMETRALES,
ETC.

Suma
D.10

Suma
D.10

INTERRUPTORES,
POMOS
Y Suma
PUERTAS
DE D.10
PASO
TECLADO
ORDENADORES,
TIRADORES
CAJONERAS,
TELÉFONOS,
PAPELERAS

Suma
D.10

Bac

Bac

Bac

Bac

Bac

1,5%

Se rocía el producto
sobre la superficie a
limpiar
y
a DIARIO
continuación se pasa la
gasa húmeda.

1,5%

Se rocía el producto
sobre la superficie a
limpiar
y
a DIARIO
continuación se pasa la
gasa húmeda.

1,5%

Se rocía el producto
sobre la superficie a
limpiar
y
a DIARIO
continuación se pasa la
gasa húmeda.

1,5%

Se rocía el producto
sobre la superficie a
limpiar
y
a DIARIO
continuación se pasa la
gasa húmeda.
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7.1.3. ZONA ADMINISTRACIÓN
Superficie
Limpiar
SUELOS

MOBILIARIO

a Desinfectante Concentración Descripción de la Frecuencia
tarea
Barrido con Cepillo
Suma
Bac
Barrido con Mopa
1,5%
DIARIO
D.10
Fregado
Se rocía el producto
sobre la superficie a
Suma
Bac
1%
limpiar
y
a DIARIO
D.10
continuación se pasa
la gasa húmeda.

Recordar que todo el local deberá de mantenerse en estado de limpieza por los
métodos más apropiados para no levantar polvo ni producir alteraciones ni
contaminaciones. Nunca serán barridos los suelos en seco y en ningún caso cuando se
estén preparando alimentos.

Los productos empleados en la limpieza, desinfección que se utilicen en las
dependencias de las cocinas, deberán de disponer de la autorización correspondiente. Y
su utilización y almacenamiento se hará de tal forma que no suponga ningún riesgo
de contaminación para los alimentos.
Todo el personal tendrá conocimiento de las prescripciones descritas en el
presente
Programa, debiendo existir un ejemplar del mismo a su
disposición.REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LIMPIEZA
Y
DESINFECCIÓN
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ANEXO I: Registro de ejecución de
tareas de limpieza-desinfección
Fecha:
CENTRO:

DPTO.:

ZONA

Frecuencia
Limpieza y
Desinfección

Vigilado por:

(Nombre, apellidos y fecha) Vigilar al menos una vez a la semana su correcta cumplimentación

Observaciones:

(Indicar las correspondencia de las iniciales del responsable de cumplimentación)
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INFOGRAFIAS

Mínimo 1,5
metros
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149

150

151

152

153

ANEXO VII ESCENARIOS COMEDOR ESCOLAR
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ANEXO VIII Anexo sobre ventilacion en centros educativos no
contexto da Covid-19
REFERENTES NA TOMA DE DECISIONS SOBRE VENTILACION
A cuestión da ventilación en centros educativos no contexto da pandemia por
Covid-19 é unha preocupación a nivel mundial. A ventilación refírese á renovación
do aire, é dicir, á renovación do aire interior, potencialmente contaminado, por aire
exterior libre de virus. A utilización dun ventilador nun ambiente interior pechado
non equivale a ventilar no sentido de renovación de aire. A purificación do aire
consiste na eliminación das partículas en suspensión, susceptibles de conter virus.
Polo tanto, ventilación non é igual a purificación.
A ventilación natural é a opción que se debe elixir e só no caso de que non sexa
posible optarase por implementar unha ventilación forzada e/ou a purificación de
aire.
Podemos citar principalmente dous informes de referencia que aglutinan a mellor
evidencia científica dispoñible neste aspecto.
o En primeiro lugar está o informe “Guía en 5 pasos para medir a taxa de
renovación de aire en aulas”, do Harvard Healthy Building Program,
dispoñible en castelán. Esta guía recolle evidencias ao respecto desta
cuestión e utiliza como sistema de estimación da ventilación, como é
práctica habitual na medición calidade do aire e en sistemas de
climatización, a concentración de CO2. Enténdese que cando a
concentración de CO2 baixa a niveis óptimos tamén o fará a
concentración doutros elementos e partículas en suspensión coma é o
caso dos virus. A renovación do aire nunha aula pódese denominar
polas súas siglas en inglés ACH (Air Changes per Hour). Se un espazo ten
1 ACH (1 renovación de aire por hora) significa que nunha hora entra na
sala un volume de aire exterior igual ao volume da sala, e debido á
mestura constante de aire, isto resulta en que o 63% do aire interior foi
substituído por aire exterior. Con 2 renovacións reemplazamos o 86% e
con 3 o 95%. A ventilación necesaria para reducir o risco de contaxio
depende do volume da sala, o número e a idade dos ocupantes, a
actividade realizada, a incidencia de casos na rexión e o risco asumible.
A guía de Harvard recomenda 5-6 renovacións de aire por hora para
aulas de 100 m2, con 25 estudantes de 5-8 anos.
o Outros informes como o do CSIC que veremos a continuación
establecen que para acadar as condicións de seguridade neste contexto
de Covid-19 precisamos, cando menos 3 ACH, sendo 6 ACH o óptimo. O
risco cero non existe. Canto mellor sexa a ventilación, menor é o risco
de contaxio. Se partimos da concentración ideal de CO2 nun espazo
perfectamente ventilado (concentración semellante á do exterior ou en
torno a 400 partes por millón ou ppm) e, calculando o que aumenta esa
concentración nunha aula por acción da respiración dos seus ocupantes,
permite establecer os momentos nos que é necesario ventilar. Ademais,
baseándose no decaemento da concentración de CO2, unha vez se
conta con aire exterior, pódese establecer o tempo mínimo necesario e
155

o tempo óptimo de ventilación. Sobre a base desta guía Investigadores
do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e técnicos da
Asociación Mesura elaboraron unha serie de documentos e unha Guía
específica para os centros educativos na que abordan de xeito claro tres
escenarios (interiores):
- Ventilación natural
- Ventilación mecánica ou forzada
- Filtrado HEPA ou purificación do aire
Esta guía conta, ademais, con diversos anexos como unha listaxe de
posibles medidores de CO2, de ventiladores mecánicos e de
purificadores. Tamén conta cunha sinxela folla de cálculo na que os
centros, simplemente introducindo as medidas das aulas e a ocupación
poden calcular o tempo de ventilación mínimo así como as necesidades
de purificación de aire (no caso de contar con purificadores). Neste
último caso é importante resaltar que este cálculo debe ser unicamente
orientativo dado que a instalacion de filtros e purificadores nun
contexto de pandemia virica debe ser feito por profesionais con
criterios sanitarios. Os criterios xerais de calidade do aire non son
suficientes neste caso como veremos máis adiante.
Con base nestas evidencias así como en outras guías e recomendación sobre
climatización e ventilación de diferentes organismos, a Consellería de Sanidade emitiu
un informe que, con data 26 de outubro de 2020 foi presentado á Comisión de Xestión
da Crise Sanitaria da Covid-19 para a súa consideración e toma de decisións
materializado no documento de Recomendacións sobre a ventilación en centros
educativos no contexto da Covid.19 aprobado por resolución conxunta das consellerías
competentes en Materia de sanidade e educación.
O 18 de novembro de 2020 o Ministerio de Sanidade publica o documento técnico
“Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas
de prevención y recomendaciones”, no que se analiza toda a evidencia dispoñible e se
establece que unicamente no caso de non poder conseguir a taxa de ventilación
axeitada mediante ventilación natural ou mecánica, estaría recomendado o uso de
purificadores de aire.
Con data 8 de febreiro de 2021, conxuntamente entre os Ministerios de Sanidade e
Educación publícase o documento “Medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud frente a Covid-19 para centros educativos ene l curso 2020-2021”, aprobado en
Comisión de Saúde Pública o 04/02/21. Este documento establece pautas de
ventilación totalmente coincidentes coas implantadas en Galicia en novembro,
apuntando que “en situacións de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, débese
valorar a priorización da ventilación natural pola súa efectividade na prevención da
transmisión por riba de aspectos como as condicións de temperatura e humidade
necesarias pra o confort térmico e os requirimentos de eficiencia enerxética. Recolle
expresamente que “unicamente se non é posible conseguir a ventilación axeitada
mediante ventilación natural ou mecánica, poderían utilizarse filtros ou purificadores
de aire (dotados con filtros HEPA). Así mesmo, establece que “non se recomenda a
compra xeneralizada de medidores de CO2 polo centros educativos. Cando existan
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dúbidas razoables sobre a eficacia da ventilación, pódese recorrer ao uso destes
equipos realizando medicións puntuais ou periódicas que axuden a xerar coñecemento
e experiencia sobre as prácticas de ventilación que garantan unha boa renovación de
aire.” (grosas no orixinal).
Tamén establece que “polas razons expostas non se considera necesario recomendar
a adquisicion xeneralizada de sistemas de filtracion e purificacion de aire para dotar
a todos os centros educativos. A aplicación das normas publicadas sobre ventilación
natural ou forzada considérase que é suficiente para reducir ou eliminar o risco de
transmisión na gran maioría dos casos” (grosas no orixinal).
Finalmente a “Orden comunicada de la ministra de sanidad , de 4 de junio de 2021,
mediante la que se aprueba, en coordinación con la conferencia sectorial de
educación, la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al
Covid.19 para centros educativos durante el curso 2021- 2022”, na que se establece,
novamente a recomendación de ventilación natural cruzada frecuente, repartindo
puntos de apertura, con especial atención á ventilación antes e despois das clases, nos
recreos e garantindo unha boa ventilación nos corredores, coas medidas de
prevención de accidentes necesarias.
PROCESO DE DECISION PARA A VENTILACION
Establécese unha árbore de decisión que, de xeito moi claro, pauta a toma de decisión
sobre as medidas a adoptar. É importante sinalar que estas medidas deben ser
secuenciais. Non pode tomarse unha sen esgotar as vias anteriores. É dicir, non se
pode ir cara á ventilación forzada ou á filtración de aire ata non garantir que se fixo
todo o posible mediante ventilación natural e forzada (individual ou centralizada).
A ventilación natural é a opción de elección en interior e só no caso de que
non sexa posible optarase por aplicar unha ventilación forzada ou purificación.
Solucion 1: Favorecer a actividade no exterior. As actividades en exterior son sempre
preferibles ao interior, incluído almorzo. En exteriores, o vento dilúe a concentración
das partículas emitidas por unha persoa e arrástraas fóra da contorna. O uso de
máscaras, o mantemento da distanciae as medidas de hixiene seguen sendo
necesarias. Deben priorizarse especialmente nos momentos de mellor climatoloxía.
Estes momentos utilizaranse tamén para ventilar as aulas.
Solucion 2: Ventilacion natural. Se a actividade ten que ser en interior é preferible en
aulas con posibilidade de ventilación natural, especialmente ventilación cruzada
(xanelas e portas en lados opostos).
A solución consiste en aumentar a renovación de aire interior con aire exterior sen
utilización de instrumentación, é dicir, abrindo xanelas e portas para provocar un fluxo
de aire.
A ventilación cruzada, consistente na apertura de xanelas e portas en lados opostos da
habitación, é máis efectiva que a apertura nun só lado e por tanto preferible. En moi
poucas ocasións se alcanza a ventilación suficiente sen ventilación cruzada.
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As condicións ambientais exteriores inflúen na ventilación efectiva. Para unha mesma
configuración de xanelas e/ou portas, a ventilación pode variar, especialmente en días
ventosos.
Pódense realizar medicións con diferentes configuracións de apertura de xanelas e/ou
portas que axuden á toma de decisións. Supoñendo que os 15 minutos ao inicio e
posteriores ao remate de cada xornada (de mañá ou de tarde) e nos recreos, non
sexan tempo suficiente, é preciso abrir as ventás e portas nos momentos nos que as
aulas estean ocupadas, ben nos cambios de clase, ben durante o desenvolvemento das
mesmas. Para saber canto tempo é necesario ter abertas as ventás (de xeito que se
maximice o confort sen renunciar á seguridade) é preciso calcular a concentración de
CO2. Cando se superan os 1000ppm débese proceder á ventilación ata acadar niveis de
seguridade ou mesmo óptimos (entre 420 e 800ppm). Isto equivale a entre 3 e 6 ACH,
como xa se mencionou.
Dado que o CO2 que se xera polas persoas é bastante estable, non e preciso ter
sempre un medidor de CO2 na aula e estar pendente dosresultados das medicións
tanto para abrir como para pechar as ventás. Pódese calcular facilmente o tempo
aproximado no que un grupo acadará a concentración de CO2 límite e, do mesmo
xeito, o tempo que tardará en volver á normalidade. Este cálculo pode verificarse cada
certo tempo polo propio centro educativo con medidores de CO2, se conta con eles,
ou por centros “sentinela” representativos que manteñan unha vixilancia constante e
vaian axustando os tempos para o resto de centros de Galicia cos que
compartan características.
Solucions 3 e 4: Ventilacion forzada. Se a ventilación natural non é posible, poden
utilizarse equipos extractores ou impulsores individuais cun caudal de aire adecuado. A
solución consiste, polo tanto, en aumentar a renovación de aire interior con aire
exterior utilizando instrumentación.
Cando se dispón de sistemas centralizados de ventilación forzada, a taxa de aire
exterior débese incrementar e a recirculación débese reducir. Pode ser individual (os
típicos extractores nas ventás) ou centralizada. Estes sistemas extraen o aire interior e
expúlsano cara ao exterior á vez que introducen aire fresco no sistema.
Hai que ter especial coidado cos sistemas nos que existe un movemento de aire
forzado. Non vale calquera instalación nin en calquera lugar. Cando contamos cunha
soa toma (ou moi poucas tomas) que recollan o aire interior e unha ou poucas tomas
que metan aire exterior, vaise crear unha corrente de aire que transporta os aerosois
(e polo tanto os virus) desde a persoa infectada a todas as demais no camiño dese aire
cara ao exterior.
Independentemente de que o aire acondicionado non se atope en modo de
recirculación e tome aire exterior, a corrente que se crea leva o virus do Doente 0 a
todos os que están logo del no fluxo de aire.
Sinálase, en calquera caso, que o modo de recirculación de aire está expresamente
prohibido polo protocolo pero será abordado en máis detalle no seguinte apartado.
Cuestión distinta é a utilización do vento ou correntes de aire para acelerar o proceso
natural de renovación do aire e optimizando ditas correntes, pode obterse unha
solución intermedia entre a ventilación natural e a forzada, mantendo as vantaxes da
primeira sobre a segunda.
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Solucion 5: Purificacion. Esta solución é o último recurso e debe utilizarse só cando o
resto non son viables ou resultan insuficientes. A solución consiste en utilizar un
purificador para eliminar as partículas susceptibles de conter virus do aire interior. A
purificación de aire pode ser unha solución en caso de estancias sen ventás
practicables ou cando os ocos practicables non son suficientes.
En primeiro lugar debemos considerar a capacidade de filtracion. O caudal de aire
limpo proporcionado polos equipos comerciais exprésase como CADR, do inglés Clean
Air Delivery Rate, e normalmente ven dado en m3/h. Para coñecer que CADR debemos
ter nunha aula mediante purificador e debemos multiplicar o ACH x volume da aula.
Así para unha aula media de instituto de 7mx9mx3m (189m3) cun mínimo de 3 ACH,
precisamos cando menos un CADR de 567m3/h. Por seguridade deberíamos ampliar a
4 ou 5 ACH e mesmo chegar a 6 ACH, que é o ideal. Nese caso necesitaríase un CADR
de ata 1134m3/h.
Como referencia pode apuntarse que a maioría dos purificadores comerciais (non
industriais) teñen un CADR de aproximadamente 300m3/h. En segundo lugar debemos
considerar, igualmente, a cuestion do fluxo de aire mencionada no caso anterior. Os
purificadores non se poden situar en calquera lugar da aula. A disposición ideal é que
xere correntes verticais e nas que o aire sen filtrar non pase directamente por outras
persoas. Esta disposición non é posible nunha aula polo que deberían situarse tras un
coidado estudo das correntes xeradas para evitar que estas pasen por alumnado no
seu camiño aos purificadores o que non é sinxelo en aulas nas que non hai grandes
espazos baleiros.
En terceiro lugar débese considerar a cuestion do ruido. Os purificadores con maior
CADR tenden a ser máis ruidosos polo que obrigan a subir a voz. A maior volume de
voz maior cantidade de aerosois e maior risco de contaxio.
Finalmente débese sinalar que hai outras cuestións a ter en conta como que os filtros
que realmente son capaces de capturar o SARS-CoV-2 son os que presentan máis
dificultades para ser cambiados (operación que debe facerse con regularidade) polas
medidas de seguridade a adoptar neste proceso.
A solución final pode ser unha combinación de opcións, por exemplo pódese combinar
ventilación natural e purificación. Para avaliar se unha configuración dada é suficiente
pódense utilizar métodos baseados en medidas de CO2. En calquera caso o uso,
sempre extraordinario, de ventilación forzada ou de purificación de aire precisa do
correspondente estudo técnico especializado pertinente, solicitado polo centro
educativo a través da Unidade Técnica da Xefatura Territorial correspondente da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade e autorizado en coordinación coas
directrices da autoridade sanitaria.
O uso de máscaras, o mantemento da distancia e as medidas de hixiene seguen sendo
necesarias en todas as solucións.
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