ANEXO V
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID_19 NO CURSO 2020-2021
MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA.

1)

Denominación do centro, enderezo e teléfonos.

COLEXIO

SANTA

TERESA

DE

JESÚS-CARMELITAS

(FUNDACIÓN

VEDRUNA

EDUCACIÓN)

2)

Membros do equipo COVID (incluír teléfonos móbiles e posible asignación de

tarefas aos membros).
Conformarán o Equipo COVID:
Coordinadora: Yolanda Álvarez Álvarez 988221536// 636905833
Integrantes (membros do Equipo Directivo):
 Alberto Casado Gil

- 988221536//659387769

 Ernesto Rivera Cao -988221536//657865919
Suplentes:
 Rafael Valentín Inunciaga -988221536//610276516
 David Cristobo Pato- 988221536//626378732
 Mª Dolores Atrio Domínguez-988221536//687737309

3)

Centro de Saúde de referencia (incluír persoa de contacto e teléfonos).

Centro de Saúde “A Cuña” - Teléfono de contacto: 988 - 24.80.41
Persoas de referencia:
▪

Asunción Álvarez Fraga (enfermeira asignada ao noso centro)

▪

Purificación Feijoo

▪

Silvia González

▪

Paula Fernández

4)

Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección

que inclúe.
Sala da 3ª planta, entrada Portería de Peña Trevinca.
Equipado con:
▪

panos de papel

▪

xel hidroalcohólico

▪

papeleira con tapa e pedal con bolsa
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▪

termómetro

▪

ventilación

▪

máscara quirúrxica de reposto

▪

prenda tipo bata, para vestir por riba da rupa

▪

sacos/bolsas basura

5)

6)

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

ED.INFANTIL

ED.PRIMARIA

ESO

BACHARELATO

179

431

338

132

Cadro

de

persoal

do

centro

educativo

TOTAL
1080

(unicamente

número

de

efectivos).

ETAPA

PROFESORES

INFANTIL

13

PRIMARIA

28

ESO

29

BACHILLERATO

21

OBSERVACIÓN: Hai profesorado que comparte etapas polo que sumando o número
de profesorado de cada etapa non se corresponde co número total de profesores do
colexio (68 incluídos os auxiliares de conversa)

7)

Determinación do grupos estables de convivencia(infantil e primaria), e dos

colaborativos en infantil, con asignación da aula, do alumnado, do profesorado que
exerza a titoría e os especialistas que impartan materias ao grupo.
Infantil:
Os titores farán dentro das aulas grupos estables de convivencia como máximo 5
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alumnos/as .Quedarán xa establecidos dende o 1º día clase. Na etapa de Infantil
usaremos unha tarxeta ca a foto , nome e número de aula a cal servirá para identificar
o seu sitio e o seu material. Este método tamén o faremos para o comedor.
Os grupos mantendranse estables tamén no comedor e nas zonas de patio.
En contacto cos alumnos/as estarán os mestres de Infantil , os mestres especialistas
estarán en contacto con eles Leticia Cid e Lucia Montesinos e o Departamento de
Orientación nos casos de alumnos con NEE.
En Educación Primaria:
▪

a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de

convivencia estable, en cuxo ámbito no se aplicarán criterios de limitación de
distancia.
▪

baixarán ao recreo co grupo de convivencia e ocuparán un lugar concreto no

patio.
▪

as entradas e saídas faranas en orde, mantendo as distancias de seguridade

acompañados sempre por un profesor/a.
▪

dende os 6 anos usarán obrigatoriamente a máscara

▪

os alumnos/as que usen o servizo de comedor estarán sentados co seu grupo de

convivencia.
▪

estarán sentados individualmente, mirando cara o encerado

8)

Medidas específicas para os grupos de infantil, con inclusión de medidas que

xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro
e do grupo.
En Educación Infantil:
Medidas específicas de Infantil:
Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de
normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se
realizarán presentadas como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do
xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan
inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de
ser accesibles
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa
longa ou espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse
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separados por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros.
Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito
individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como
dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección.
Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.
A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos
diferenciados. No caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento
sempre que o tempo o permita.
Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben
organizar distintas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberían
empregarse, así como areeiros en grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado.
No recreo o alumnado estará co seu grupo de convivencia
Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección
do material (robótica, xogos...) despois de cada uso.
conformarán grupos estables de convivencia e na aula traballarase 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.
distanciamento físico de 1,5 metros dos restantes grupos.
sempre que sexa posible usarase máscara
para o profesorado e persoal non docente que teña contacto con grupos de Infantil
será obrigatorio o uso da máscara e recomendable a pantalla ademais da máscara.
Os alumnos/as de 3 anos terán un comedor para eles sós e estarán sentados co grupo
de convivencia, gardando a distancia de seguridade establecida no Protocolo.
Os alumnos/as de 4 e 5 anos dispondrán doutro comedor e estarán sentados co grupo
de convivencia, gardando a distancia de seguridade establecida no Protocolo.

9)

Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de

sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para
a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias.
 Chamada por teléfono ao colexio (números facilitados)
 _DLO_ epidemioloxia@sergas.es
 Plataforma EDUCOVID.
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10)

Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.

a) Rexistros de ausencias de profesorado:


Caderno de rexistro de ausencias de Infantil



Caderno de rexistros de ausencias de Primaria



Caderno de rexistros de ausencias de ESO/BACH.

b) Rexistro de ausencias de alumnado: Plataforma EDUCAMOS

11)

Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e

educativas
A comunicación das incidencias as autoridades sanitarias farase:
a) A través dos teléfonos de contacto que facilitaron ao centro:
988066337- 988066338- 988066339
Epidemiólogo de garda: 649829090
b) A través do mail: _DLO_ epidemioloxia@sergas.es
c) A confirmación dos contactos estreitos a través da plataforma EDUCOVID.
d) Á Inspección educativa farase a través de correo electrónico.
MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

12)

Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques

xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do
profesorado.
En todos os modelos de aula o mestre estará ao carón da pizarra dixital
exceptuando en 3 anos .
MODELO AULA 5 ANOS
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MODELO 4 ANOS
MODELO 3 ANOS
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AULAS DE PRIMARIA-GRUPOS DE CONVIVENCIA

Nestas aulas os alumnos manteñen unha distancia de máis dun metro de distancia
interpersoal.
AULAS DE SECUNDARIA Y BACHARELATO.
As aulas onde se pode manter a distancia de seguridade de 1,5 metros son as de 1º
de ESO e 1ºe 2º de Bacharelato
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Nas aulas onde os pupitres poden estar a máis de 1 metro e menos de 1,5 metros,
instaláronse mamparas, mentres o centro non teña a comunicación de dotación de
profesorado. Se ao centro se lle dota de profesorado, faranse desdobres e manteranse
igualmente as mamparas.
Tamén se instalaron mamparas nas dúas aulas de informática.

Os alumnos/as de Bioloxía e Física de 2º de Bacharelato trasládanse ao Salón de Actos
do Colexio onde poder estar con máis de 1,5 metros de distancia interpersoal.
Nos ximnasios os alumnos/as teñen espazo suficiente para manter os dous metros
interpersoal
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13)

Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación

de espazos ou salas para asignar a grupos.
Todas as aulas de Infantil teñen aseos exceptuando a de 5 anos B e 5 anos C que
usarán a do corredor establecendo cartelería que a identifique. A primeira do corredor
para a sección B e a segunda sección C.
Para 1º de ESO e Bacharelato habilitáronse aulas que permitían manter a distancia
de 1,5 metros. Habilitouse a Sala de Interioridade para 1º de Bacharelato A, a Sala
de Audiovisuais para 1º de bacharelato B , Salón de Actos para 2º de Bacharelato,
Aula de Ipad e laboratorio para desdobramentos.

14)

Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento

de orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario avaliación de
medidas como anexo ao Plan (pódese utilizar un semellante ao que figura neste
protocolo).
A.- ORIENTADORES
Hai dous despachos:
●

5º piso….Orientador.

●

6º piso…Orientadora.

Na medida do posible, terá uso exclusivo para Orientación (entrevistas e/ou
valoracións de alumnos/ as, entrevistas, titores, profesorado…).
As reunións do DO terán lugar no despacho do 6º piso correspondente á orientadora
ou excepcionalmente a través de videochamadas.
En caso de confinamento as reunións de departamento faranse exclusivamente a
través de

videochamada. As actividades que desenvolven os orientadores cos

alumnos, familias, especialistas autorizados polas familias, con persoal docente, PAS
… (titorías grupais ou entrevistas ou consultas individuais) realizaríanse a través de
videochamadas, correo electrónico sempre que fose posible.
Medidas de seguridade:
-

Nas entrevistas que se fagan nos despachos realizaranse co menor número de

persoas, con máscara, bata e pantalla facial se se precisase e manterase a distancia
de seguridade sempre que sexa posible.
-

Os alumnos deben en todo momento usar as máscaras excepto naqueles casos

nos que estean exentos e en tal caso tomaranse medidas adicionais como o uso de
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pantalla, maior distancia de separación e maior tempo de ventilación …
-

Manteranse

ventilados os despachos sempre que se poida, segundo as

condicións meteorolóxicas ou ambientais e establécese un período de ventilación de
15 minutos mínimo entre entrevistas.
-

Limpeza das superficies de traballo con produtos desinfectantes antes de que

traballar con alumnos.
-

Despexaranse as mesas de traballo o máximo posible para unha mellor limpeza

das mesmas.
-

Dentro de cada despacho existirán xeles desinfectantes de hidro alcohólico,

panos

reciclables, papeleira con pedal e bolsa de plástico, pantalla, máscaras de

reposto, así como produtos de desinfección das superficies e de material electrónico.
B.- AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
Dadas as características especiais do alumnado que asiste a estas aulas, seguiranse
as mesmas pautas descritas con carácter xeral para as aulas ordinarias, tendo en
consideración todas as circunstancias que neste alumnado poidan confluír.
Dado que se dá a circunstancia, de que nalgúns dos alumnos desta aula non se
recomenda o uso de máscara e é difícil manter a distancia de seguridade con eles, os
profesionais (titora, coidadora ou calquera profesional ) que os atendan contarán con
medidas de protección extra (máscara, pantalla, batas especiais…).
Dependendo da casuística especial do alumnado, pode ser recomendable reforzar o
persoal que atende a aula, todos os membros do DO estarán localizados por se é
necesario acudir por algunha emerxencia (atención alumnos, titora…). Igualmente e
polo mesmo motivo, serán excepcionais as medidas de limpeza tanto do espazo, como
do mobiliario e material utilizado.
O material utilizado na aula, incluíndo o tecnolóxico, debe ser na medida do posible
individual, de uso persoal. En caso contrario, extremaranse as medidas de limpeza e
desinfección anterior e posterior ao seu uso.
En caso de confinamento, farase un seguimento permanente do traballo e evolución
do alumnado de maneira individualizada a través de medios telemáticos en
coordinación coas familias. Realizaranse

entrevistas

periódicas coas familias

correspondentes.
As medidas de hixiene que se van a seguir na aula serán as seguintes:


●

Os

alumnos

usarán

máscara,

pantalla

facial

(en

determinados
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momentos), separación de 2 metros entre eles, dispensador de xel na entrada
da aula e papel para limpar as súas mesas/cadeiras.


●

A titora/especialistas empregarán máscara, pantalla, bata diferenciada

para traballar cos alumnos que non poidan empregar a máscara, luvas,
dispensador de xel na entrada e dispensador de xel na mesa da profesora,
panos desbotables, líquido para limpar ordenador/ tablet. Papeleira con pedal
para tirar os residuos orgánicos.


●

O alumnado dispoñerase sentado en pupitres e todos orientados cara á

mesa da titora. Todos os pupitres ou mesas colocaranse en forma de “Ou”
cunha distancia de 2 m de centro a centro da mesa.


●

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de

pantallas/ viseiras e batas especiais no caso de que o alumnado non poida
facer uso das máscaras.


●

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus

compañeiros/as. Nas aulas existirá un espazo diferenciado para o material de
cada alumno que non será manipulado por outros compañeiros.


●

Os equipos de traballo (computador, monitor, teclado, rato, mesa, ou

material de oficina) usados só pola titora/especialistas se

desinfectarán ao

acabar a xornada laboral. As xanelas, portas, persianas, contras, dispositivos
de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas
pedagóxicas unicamente serán usadas polo profesional correspondente (titora,
PT, Ao..), coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.


●

Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da

aula para tentar obter o máximo distanciamento posible.


●

Usarase máscara de protección polos espazos comúns (corredores,

baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas
entradas e saídas.


●

Nas perchas o material ou roupa colocarase da maneira máis

individualizada posible.


●

Informarase a todos os membros da comunidade educativa sobre as

medidas de prevención, as medidas de protección que se deben empregar e
das instrucións para o correcto manexo das mesmas.


●

Estará prohibida a entrada na aula de Educación Especial durante a
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xornada escolar, só poderán acceder a ela a titora e o/a orientador/a con
medidas de protección únicas para esa aula (terán unha bata para eles á
entrada da aula para usala no momento de entrar).


●

En todos os desprazamentos dos alumnos estarán acompañados pola

titora ou pola técnico educativo cando teña que asear a un alumno (ou por
outros membros do DO cando sexa preciso).


●

Nas entradas e saídas do centro do alumnado serán pola portería de 3º,

o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar e esperar nun
espazo diferenciado á chegada da titora da aula (excepcionalmente, por outro
membro do DO). Os acompañantes deberán usar máscara.


●

A entrada e saída dos alumnos da aula de E.E. será pola portería do 3º.



Entrada: 8:50 (Setembro e Xuño)



9:50 pola mañá e ás 15:20 pola tarde (Outubro-Maio)



Saída: 13:30 (Setembro e Xuño)



13:00 pola mañá e ás 17:25 pola tarde (Outubro-Maio)



O ascensor usarase o menos posible, só en casa de necesidade, todas as
subidas e baixadas faranse polas escaleiras e sempre tentando distanciarse dos
compañeiros todo o posible.



Farase a limpeza de mans á entrada ao colexio, antes de saír do colexio, antes
e despois de

merendar, e sempre despois de esbirrar,

toser nas mans e

despois de ir ao baño. Usarase para o lavado de mans tanto a auga e xabón no
baño como co xel que temos na aula.


Antes de ir ao recreo os alumnos/ as tomarán a súa merenda na aula.



Os recreos da aula de E.E. serán á mesma hora que os de Primaria, subirán e
baixarán ao patio polas escaleiras grandes e con separación do resto de cursos.



Os alumnos que compartían aula cos seus grupos de referencia, este curso,
excepcionalmente, non acudirán ás devanditas aulas.



Acompañarase 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 actividade, despois de ir ao baño e naqueles casos que sexa preciso.



A aula se ventilará 15 minutos antes da entrada dos alumnos e manteranse,
na medida do posible, as xanelas e a porta o maior tempo abertas mentres os
alumnos estean dentro; de non poder ser así, se

ventilará cada hora. Se
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ventilará nas baixadas ao recreo e nas saídas ao mediodía. levará rexistro da
ventilación da aula.


As entrevistas coas familias faranse por videochamada ou en caso de non poder
ser, realizaranse por teléfono.



Os alumnos que acudan a terapias externas próximas ao fin da xornada escolar
non volverán ao centro despois de realizalas e incorporaranse á seguinte
xornada escolar (xornada de mañá ou xornada de tarde) .



ASEOS

As zonas destinadas ao aseo e coidados especiais do alumnado dependente contarán
cun adecuado equipamento de material hixiénico e de protección.
A coidadora, ao non poder manter a distancia de seguridade, contará con protección
extra que preveña dun posible contaxio ou salpicaduras de restos orgánicos.
A roupa de traballo utilizada polo persoal, en caso de ser usada, renovarase
diariamente. Xestionarase o seu lavado e limpeza seguindo as recomendacións
sanitarias.
O material utilizado, roupa e utensilios eliminados, introduciranse en bolsas e en
distintos cubos de residuos con tapa e pedal, para separalas segundo as súas
características. Tras cada cambio realizado, deberán

desinfectarse superficies,

materiais e mobiliario.
Manterase unha boa ventilación do local e asegurarase un continuo e adecuado
subministración de material de hixiene e desinfección no devandito baño.
Os alumnos da aula especial acudirán ao aseo de profesores, pola súa situación
estratéxica, para lavarse as mans e para o alumno que precisa atención
individualizada polo técnico educativo/coidador habilítase un servizo exclusivo para el
con chave no servizo do 4º piso.
C.- AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA E DE AUDICIÓN E LINGUAXE
En xeral, as mesmas recomendacións da aula de EE, poderían ser extensivas a este
espazo. Aínda que as necesidades específicas do alumnado que atende non son tan
definidas como na aula específica si requiren dunha especial actuación por parte do
persoal que os atende.
Se as sesións son non presenciais, impartiranse de xeito individual e en colaboración
coas familias mediante procedementos telemáticos.
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C.1. Dentro da aula ordinaria
Sempre que sexa posible, os estudantes serán atendidos na súa aula de referencia.
Estudantes: serán as mesmas medidas xerais da aula que deben cumprir os seus
compañeiros.
Profesores de audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica: máscara transparente
(segundo os estudantes que se estean a tratar e que se estea traballando) ou máscara
ffp2, pantalla, bata de tela ou bata especial (segundo os estudantes atendidos),
dispensador de xel

portátil para moverse entre sesións, tecidos, spray con

desinfectante para iPad e colector de pedais dentro da aula.
Disporanse sentados en mesas ou mesas o máis preto posible da mesa do titor,
mantendo sempre a distancia mínima de seguridade.
C.2. Fóra da aula ordinaria (aula iPad e aula do 2º andar)
Cando non sexa posible traballar dentro da aula de referencia cos estudantes, os
profesores de audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica recolleranse na porta da
aula ordinaria para evitar o contacto con outros alumnos na medida do posible. Ao
final das sesións, os estudantes serán acompañados de volta á aula de referencia.
Estas sesións celebraranse nas aulas habilitadas para este fin: Aula Ipad (para
Educación Infantil e primeiro ciclo de Educación Primaria) e aula do 2º andar (para 2º
e 3º ciclo de Educación Primaria).
Se varios profesionais están a traballar con diferentes alumnos nunha mesma aula no
2º andar, os espazos separaranse con pantallas e manteranse as rutas de entrada e
saída separadas para manter unha distancia segura e evitar o contacto entre os
alumnos en todo momento. Se varios profesionais traballan na aula Ipad, non será
necesario o uso de pantallas xa que a distancia entre os dous grupos é moi grande.
Se os alumnos que asisten non poden levar nin usar a máscara ou é difícil manter con
eles unha distancia de seguridade de 1,5 m, os profesores terán medidas de
protección adicional (máscara transparente, pantallas, pantalla, luvas, batas especiais
...) . Así mesmo, e polo mesmo motivo, as medidas de limpeza tanto do espazo
como do mobiliario e material utilizado serán excepcionais. A previsión de medidas
hixiénicas será a mesma que as recomendadas para a aula ordinaria (pedaleiro, bolsa,
dispensador de xel hidro alcohólico, spray portátil con dito xel e spray desinfectante
para dispositivos tecnolóxicos).
O material empregado na aula, incluída a tecnoloxía, debe ser, na medida do posible,
CCVO Rev.0 ANEXO V Plan de actuación á situación COVID_19 no Colexio Santa Teresa de Jesús_CARMELITAS OURENSE
14 de 48

individual para uso persoal.

En caso contrario, empregarase material facilmente

desinfectable, plastificado e o uso de mangas para traballar en tarxetas de papel. As
medidas de limpeza e desinfección antes e despois do uso serán extremas.
Estudantes: máscara (sempre que sexa posible). Todas as sesións serán individuais
excepto grupos de alumnos que pertenzan á mesma aula de referencia.
grupos de estudantes manterán unha distancia de metro e medio.

Nestes

Usarán un

dispensador de xel na entrada da aula e papel para limpar as mesas / cadeiras.
Profesores de audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica: máscara transparente
(segundo o estudante atendido) ou máscara ffp2, pantalla, bata de tea ou bata
especial (segundo o estudante servido), dispensador de xel á entrada das aulas e na
mesa onde traballan, tecidos desbotables, un pulverizador con desinfectante para
dispositivos tecnolóxicos e un colector de pedais para tirar os residuos.
Os materiais empregados en sesión polos especialistas e os seus alumnos, tanto
dispositivos tecnolóxicos como material manipulativo, desinfectaranse entre sesións
e ao final da xornada laboral. A roupa dos profesores desinfectarase ao comezo e ao
final de cada sesión.
As fiestras, portas, persianas, contras, dispositivos de iluminación, proxectores e
outras ferramentas pedagóxicas só serán utilizadas exclusivamente por especialistas
(Al e PT) coas medidas de seguridade e hixiene adecuadas.
O ascensor utilizarase o menos posible, só con alumnos que presenten problemas
motores nas subidas ou baixadas da aula ordinaria ás aulas habilitadas polos
especialistas.

No resto dos casos, as subidas e baixadas faranse polas pequenas

escaleiras e sempre mantendo a distancia de seguridade cos acompañantes. Antes
de entrar e saír do ascensor, desinfectarase.
Limparanse as mans na entrada e saída da aula de referencia e das aulas habilitadas
para as sesións, sempre despois de esbirrar e tusir nas mans e despois de ir ao aseo.
Usarase para o lavado de mans tanto a auga e o xabón no aseo coma o xel que se
ten na aula.
As aulas serán ventiladas 15 minutos antes da primeira sesión de cada día e sempre
que as condicións meteorolóxicas o permitan, a xanela e a porta manteranse abertas
o maior tempo posible mentres os alumnos traballen dentro destas aulas. Emitiranse
entre intercambios de sesións, nas baixadas para o recreo e nas saídas. Levarase un
rexistro da ventilación das aulas.
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Excepcionalmente, durante este curso debido ás implicacións para a saúde das
intervencións con estudantes con dislalias, fará un seguimento e dará pautas aos pais
para que traballen cos alumnos.

15)

Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.

Mentres a situación da COVID-19 non permita reunións presenciais farase a través de
chamada telefónica ou videochamada.
Se houbese algunha situación excepcional que requirise una entrevista presencial
poderase facer respectando as medidas de prevención que estean en vigor nese
momento (número de asistentes, distancia de seguridade, ventilación...etc)

16)

Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores,

visitantes, persoal do concello ).


Canle de información a familias do colexio:
a) Páxina web do colexio (www.carmelitasourense.com)
b) Plataforma Educamos (facilitada a todas as familias do colexio e á que
teñen acceso con clave e contrasinal, todas as familias do colexio).



Persoas alleas ao centro:
Cartelería informativa na entrada ás porterías do centro, ascensores e en cada
planta.

17)


Uso da máscara no centro.
Uso obrigatoria para todo o alumnado dende os 6 anos ata os de 2º de
Bacharelato en toda xornada.



Uso recomendable en Infantil.



Uso obrigatorio para todo o persoal docente e non docente



Uso obrigatorio para todas as persoas alleas ao centro educativo e que por
diferentes razóns entren no colexio.
A obrigación contida non será esixible para as persoas que presenten algún tipo
de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso
da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non
dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións
de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da
máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da
persoa obrigada.
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-

18)

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.



Reunión de claustro do profesorado e compartido en drive.



Información ao PAS por medio do administrador, con comunicacións orais ou
envío aos correos electrónicos.



Enviarase ás familias una circular explicativa cun enlace ao Plan de actuación.



Titorías formativas co alumnado



Envío por correo electrónico á Directora do Internado



Envío por correo electrónico ao coordinador do Club Vedruna (actividades
extraescolares)



Reunión informativa con monitores de atención matinal e comedor.

OS SEGUINTES PUNTOS (do 19 al 27) QUEDARÁN RECOLLIDOS NUN
PROTOCOLO DE LIMPEZA ESPECÍFICO.

19)

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de

xeito frecuente.

20)

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

de tarefas. (no caso de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha
delas realizará o seu traballo en horario de mañá).

21)

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.

22)

Cadro de control de limpeza dos aseos.

23)

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

aulas).

24)

Determinación dos espazos para a xestión de residuos.

25)

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.

26)

Determinación do sistema de compras do material de protección.

27)

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición.

XESTIÓN DOS GROMOS.

28)

A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das

consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia.
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No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha
enfermidade epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de
abrocho ou brote.
7.1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que
teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en
illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por
ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por
sospeita clínica.
7.2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que
comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as
medidas de prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao
documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y
Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos”, en virtude da mesma: 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), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.
A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria
para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas
instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria
chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro
protexido por máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde
ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De
confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo Covidescola do centro de saúde de referencia.
7.3. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa
coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a
información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de
contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así
como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro
educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos
(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como
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contactos.

Cando

o

fluxo

de

información

proceda

da

autoridade

sanitaria

incorporarase a mesma información.
7.4 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha
consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude
dunha proba diagnóstica.
7.5. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da
Autoridade Sanitaria.
8. Escenarios no suposto dos gromos.
8.1. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a
corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade
de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de
COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de
Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a
prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería
de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:
Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a
calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador
que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do
caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán
determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada
momento. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa
cun diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán
entran en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán
mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O restante
alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar
coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de
COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha
posible infección por COVID-19.
En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e
niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de
corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un
nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade
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das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola
Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia,
previsto no punto 10.1 deste protocolo.
8.2. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de
declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de
entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada
en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto
estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.
8.3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas
previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia.
8.4. Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel
educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria
presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o
momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso
adoptar e o comunicará ao centro.
8.5. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas
previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 8.4. Finalizado o
período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro
realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo
de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal
se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará
ao centro.

29)

Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das

incidencias á autoridade sanitaria e educativa, que serán as integrantes do equipo
COVID
Coordinadora COVID_19: Yolanda Álvarez Álvarez, Directora Xeral
Integrantes (membros do Equipo Directivo):
1.

Alberto Casado Gil

2.

Ernesto M. Rivera Cao

Suplentes:
1.

Rafael Valentín Inunciaga.

2.

David Cristobo Pato

3.

Mª Dolores Atrio Domínguez
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4.

30)

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e

de solicitude, de ser o caso de persoal substituto.
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os
traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección
de forma rigorosa.
Se un traballador/a cre que é especialmente sensible á infección por coronavirus
informará á Dirección do centro e tramitarase a valoración ao Servizo de Prevención
da Empresa e esta trala valoración emitirá un 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-2.7.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

31)

Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios

de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. (Cando o centro
dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de
entrada incluíndo de ser o caso os das distintas etapas educativas, no caso de non
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran
como tipoloxías anexos ao presente documento).
Acompañantes:
No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun
familiar. Non poderán entrar ao centro salvo situación excepcionais. Os acompañantes
se teñen que entrar ao centro, deberán usar máscara.
Fóra do suposto anterior, con carácter xeral, e salvo razóns 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.
Excepcións: as recollidas no punto 14 (alumnado de NEE) e calquera outro caso que
sexa decisión do equipo directivo por necesidades especiais.
CCVO Rev.0 ANEXO V Plan de actuación á situación COVID_19 no Colexio Santa Teresa de Jesús_CARMELITAS OURENSE
21 de 48

A.- MES DE SETEMBRO.
A.1.PLANIFICACIÓN DO PRIMEIRO DÍA.
10 DE SETEMBRO, XOVES- EDUCACIÓN INFANTIL:


3 años A, 10.00h. (entrada por Corregidor)



3 años B, 10.30h. (entrada por Corregidor)



3 años C, 11.00h. (entrada por Corregidor)

Las tutoras de 4º de Infantil (3 años), se pondrán en contacto con las familias para
informarles de qué sección (A, B o C) le corresponde a cada alumno/a.


4 años, 12.00h (entrada por portón verde)

10 DE SETEMBRO -EDUCACIÓN PRIMARIA:



9.00h. 3º de Primaria (entrada por portón verde)



10.00h. 2º de Primaria (entrada por portón verde)



11.00h. 1º de Primaria (entrada por portón verde)



11.00h. Educación especial (entrada por portón verde)

11 DE SETEMBRO-EDUCACIÓN INFANTIL:


5 años, 9.30h. (entrada por portón verde)

11 DE SETEMBRO- EDUCACIÓN PRIMARIA:


9.00h. 6º de Primaria (entrada por portón verde)



10.00h. 5º de Primaria (entrada por portón verde)



11.00h. 4º de Primaria (entrada por portón verde)

18 DE SETEMBRO- BACHARELATO



9.00h. 2º de Bacharelato entran pola portería do 2º andar e baixan ao Salón
de Actos onde se fará a presentación, sairán pola portería do 3º andar.



10.0h. 1º de Bacharelato entran pola portería do 2º andar e baixan ao Salón
de Actos onde se fará a presentación, sairán pola portería do 3º andar.

23 DE SETEMBRO- 1º/2º ESO.
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Entrada polo portón verde sito en Peña Trevinca


10.00h., 2º ESO



11.50h., 1º ESO

24 DE SETEMBRO- 3º ESO.
Entrada polo portón verde sito en Peña Trevinca


8.15h. 3º ESO (entrada pola portería do 2º andar para subir ás aulas)

25 DE SETEMBRO, VENRES- 4º ESO.


Entrada polo portón verde sito en Peña Trevinca

8.15h. 4º ESO (entrada por portería de 2º andar para subir ás aulas)
A.2.HORARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL NO MES DE SETEMBRO (XORNADA
CONTINUA)
Entradas e saídas para os alumnos/as de 4 e 5 anos:
-

8:40h 5 anos e saída ás 13:15 h Correxidor , cada sección por unha porta .

-

8:50h 4 anos e saída ás 13:20 h Correxidor, cada sección por unha porta .

Período de Adaptación 3 anos.
Día 11 de setembro
»Entrada, ás ..................... 10:00 a 10:10 - 3 anos A
10:10 a 10:20 - 3 anos B
10:20 a 10:30 - 3 anos C
Saída, ás................................. 11:10- 3 anos A
11:20- 3 anos B
11:30- 3 anos C
Días do 14 ao 16 de setembro
Entrada, ás .....................

10:00 a 10:10 - 3 anos A

10:10 a 10:20 - 3 anos B
10:20 a 10:30 - 3 anos C
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Saída, ás................................. 12:10 - 3 anos A
12:20 - 3 anos B
12:30 - 3 anos C
Días do 16 ao 24 de setembro
Entrada, ás ..................... 10:00 a 10:10 - 3 anos A
10:10 a 10:20 -3 anos B
10:20 a 10:30 - 3 anos C
Saída, ás...............................13:10 -3 anos A
13:20 -3 anos B
13:30 -3 anos C
A partir do día 25, de setembro a xornada para os nenos/as de 3 anos será
completa de 8:40h e saída ás 13:15 h por Correxidor.
A.3. HORARIO SETEMBRO PRIMARIA.
Entrada polo portón verde.


8:30 entrará 5º (escaleira grande) e 6º (escaleira pequena)



8:40 entrará 3º (escaleira grande) e 4º A e B (escaleira pequena) 4º C
(escaleira grande)



8:55 entrará 1º (correxidor)



9:05 entrada 2º (correxidor)

Saídas de Primaria en setembro


5º e 6º de primaria sairá ás 13:10h (portón verde)



3º e 4º de primaria sairá ás 13:20h (portón verde)



1º de primaria sairá ás 13:25 (Correxidor)



2º de primaria sairá ás 13:30h Correxidor)

B.- HORARIO DO MES DE OUTUBRO A MAIO.
B.1. EDUCACIÓN INFANTIL:
Entrada de mañá:


09:40 h 3 e 5 anos (Entrada pola praza de Correxidor)



9:50 h

4 anos

(Entrada pola praza de Correxidor)
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Saída de mañá:


12:45 h 3 anos e 5 anos ( Pola praza de Correxidor)



12:50 h 4 anos ( Pola praza de Correxidor)

Entrada de tarde:


15:20h 3 e 5 anos ( Pola praza de Correxidor)



15:25h 4 anos ( Pola praza de Correxidor)

Saída de tarde:


17:20 3 e 5 anos ( Pola praza de Correxidor 3 anos saida independiente e
5 anos cada sección por unha porta )
17: 25 4 años (Portería de Correxidor cada sección por unha porta )

B.2. EDUCACIÓN PRIMARIA:
Entrada de mañá:


9:30h entrará 5º (escaleira grande) e 6º (escaleira pequena)



9:40 entrará 3º (escaleira grande) e 4º A e B (escaleira pequena) 4º C
(escaleira grande)



9:55 entrará 1º (correxidor)



10:00 entrará 2º (correxidor)
Saída de mañá:



12:50h 5º (escaleira grande) e 6º (escaleira pequena)



13:00h 3º (escaleira grande) e 4º A e B (escaleira pequena) 4º C (escaleira
grande)



13:05h 1º Correxidor.



13:10h 2º Correxidor.

Entrada de tarde:


15:20 Suben 5º (escaleira grande) e 6º (escaleira pequena)



15:25 Suben a clase 3º (escaleira grande) e 4º (escaleira pequena)



15:30 Suben a clase 1º y 2º por Corregidor .
o

Saída de tarde:



17:20h 5º (escaleira grande) e 6º (escaleira pequena)



17:25h 3º (escaleira grande) e 4º (escaleira pequena)



17.:30h 1º e 2º cada sección por unha porta .
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⮚

Día 10 de setembro, xoves, comezan as clases para:

C.- ESO e BACHARELATO.
ENTRADAS:


Ás 08:15

-

Portería do 2º andar: 4º ESO e 1º BACH B

-

Portería do 3º andar: 1º BACH A , 2º BACH



Ás 08:25

-

Portería do 2º andar: 2º e 3º ESO

-

Portería do 3º andar: 1º ESO

Os profesores da clase de primeira hora estarán no aula esperando aos alumnos
encendendo luces, ordenador e abrindo ventás para ventilar
LUNS POLA TARDE:
Entrada polo portón verde
Subirán por orde de proximidade da clase ás escaleiras acompañados polo profesor
da primeira clase


Ás 15:45 pola escaleira grande: 4º ESO e 1º BACH B
pola escaleira pequena: 1º BACH A e 2º BACH.



Ás 15:55 pola escaleira grande: 2º e 3º ESO
pola escaleira pequena: 1º ESO

SAÍDAS:
O profesor da última clase acompañará aos alumnos ata o patio, baixarán por orde
de proximidade ás escaleiras.


Ás 14:10 pola escaleira grande 2º e 3º ESO
pola escaleira pequena 1º ESO.



Ás 14:15 pola escaleira grande 4º ESO e 1º BACH B
pola escaleira pequena 1º BACH A e 2º BACH

LUNS POLA TARDE
O profesor da última clase acompañará aos alumnos ata o patio, baixarán por orde
de proximidade ás escaleiras.


Ás 17:35 pola escaleira grande 2º e 3º ESO
pola escaleira pequena 1º ESO.



Ás 17:40 pola escaleira grande 4º ESO e 1º BACH B
pola escaleira pequena 1º BACH A e 2º BACH
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32)

Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro

educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc (Cando o centro dispoña de
planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións,
no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados a realidade do centro
os que figuran como tipoloxías anexos ao presente documento).
INFANTIL- 1º CICLO DE PRIMARIA:
Entradas e saídas: 2 Porterías de Correxidor(escalonadamente e cunha orde
establecida)
3º a 6º PRIMARIA:
Entradas e saídas polo patio grande - Portón verde (escalonadamente e cunha orde
establecida)
ESO E BACHARELATO:
Entradas pola mañá ( a partir das 8.15h. en quendas) ESO e BACHARELATO:
Dúas porterías sitas en Peña Trevinca 2 e 3
Todas as saídas polo patio-portón verde (escalonadamente e cunha orde establecida).
Entradas luns pola tarde: Portón verde para acceder ao patio do colexio.
Entrada á Secretaría/Administración/Dirección: Portería Peña Trevinca nº2
No punto anterior queda perfectamente detallado cursos e grupos.

33)

Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa

de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación.
Colocaranse nas porterías do colexio, entrada a hall de secretaría, taboleiros de
plantas e aulas, comedores, ascensores…
As escaleiras e corredores estarán debidamente sinalizadas as indicacións de subida
e baixada, direccións de movementos, e distancia de seguridade.

34)

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.

O alumnado con problemas motóricos, entra pola portería do 3º acompañados por
familiar ou coidador. Nas baixadas ao patio nos recreos van acompañados polo
profesor de garda, o mesmo se van ao comedor.
Non hai ningún alumnado no colexio que teña que entrar ao patio transportado en
coche.
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35)

Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.
Organización Xeral Patios Infantil .
Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Organización Xeral Patios Primaria.

Semana Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1º: 69 alumnos

1º: 69

1º: 69

1º: 69

1º: 69

Horario

2º: 61 alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

de

3º: 73 alumnos

2º: 61

2º: 61

2º: 61

2º: 61

recreo

4º: 74 alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

diario

5º: 76 alumnos

3º: 73

3º: 73

3º: 73

3º: 73

de:

6º: 76 alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

Total alumnos: 429
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11:45-

Total profesores que

4º: 74

4º: 74

4º: 74

4º: 74

12:10

fan vixilancia diaria:

alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

10 Profesores no

5º: 76

5º: 76

5º: 76

5º: 76

patio.

alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

Dous profesores

6º: 76

6º: 76

6º: 76

6º: 76

entán asignados a

alumnos

alumnos

alumnos

alumnos

facer control do uso

Total

Total

Total

Total

dos baños do patio.

alumnos:

alumnos:

alumnos:

alumnos:

1 profesor fai garda

429

429

429

429

de planta.

Total

Total

Total

Total

profesores profesores

profesores profesores

que fan

que fan

que fan

que fan

vixilancia

vixilancia

vixilancia

vixilancia

diaria:

diaria:

diaria:

diaria:

10

10

10

10

Profesores Profesores

Profesores Profesores

no patio.

no patio.

no patio.

no patio.

Dous

Dous

Dous

Dous

profesores profesores

profesores profesores

entán

entán

entán

entán

asignados

asignados a

asignados

asignados

a facer

facer control

a facer

a facer

control do

do uso dos

control do

control do

uso dos

baños do

uso dos

uso dos

baños do

patio.

baños do

baños do

patio.

1 profesor

patio.

patio.

1 profesor

fai garda de

1 profesor

1 profesor

fai garda

planta.

fai garda

fai garda

de planta.

de planta.

de planta.

1º / 2º E.P. VIXILANCIA – PATIO
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LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1ºA

1ºB

1º C

1ºA

2ºA

2ºA

2ºB

2ºC

1ºB

2ºB

PROFESORA

1ºC

2ºC

N.

PROFESOR

PROFESORA

PROFESORA
L.

PROFESORA
N.

1º / 2º E.P. SAÍDAS 2020-2021
PORTERÍAS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

DOUS

DOUS

XOVES
DOUS

VENRES
DOUS

Correxid

DOUS

PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

or

PROFESOR

ES

ES

ES

ES

TRES

CUATRO

TRES

TRES

TRES

Correxid

PROFESOR

PROFESORE

PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

or

ES

S

ES

ES

ES

CATRO

CATRO

CATRO

TRES

CATRO

PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR

ES
13:1
0

17:3

Correxid

ES

ES

ES

ES

ES

0

or

PROF.N. pat

PROF.N. pa

PROF.N. pa

PROF.N. pa

PROF.N. pat

io

tio

tio e

tio os

io os

e maiores

e maiores

maiores

maiores

maiores
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VIXILANCIA PATIO 3º A 6º PRIMARIA
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

3ºA

3ºB

3ºC

3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

4ºC

4ºA

4ºB

5ºB

5ºC

6ºA

6ºB

6ºC

6ºA

6ºB

3ºC

4ºC

E.R.

5ºC

6ºC

PROFESOR

PROFESORA

PROFESORA

PROFESORA

PROFESOR

V.

M.

L.

M.

V.

5ºA

5ºA

5ºB

CADRO DE ESO E BACHARELATO.
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

5 profesoras

5 profesoras

4 profesoras

1 profesora

3 profesoras

1 profesor

3 profesores

1 profesor

1 profesora

1 profesor

1 profesora

1 profesora

1 profesor

(baixar aa.

(baixar aa.

(baixar aa.

(baixar aa.

(baixar aa.

ascensor)

ascensor)

ascensor)

ascensor)

ascensor)

1 profesor

1 profesora

1 profesora

1 profesor

1 profesora

(subir aa.

(subir aa.

(subir aa.

(subir aa.

(subir aa.

ascensor)

ascensor)

ascensor)

ascensor)

ascensor)
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1 profesor

1 profesora

1 profesora

1 profesor

1 profesora

(5º andar)

(5º andar)

(5º andar)

(5º andar)

(5º andar)

1 profesora

1 profesor

1 profesora

1 profesora

(6º andar)

(6º andar)

(6º andar)

(6º andar)

1 profesor

1 profesor

1 profesor

(aseos)

(aseos)

(aseos)

1 profesora

1 profesora

1 profesora

1 profesora

(aseos)

(aseos)

(aseos)

(aseos)

1 profesor
(aseos)
1 profesora
(aseos)

1 profesor
(aseos)

1 profesora
(6º andar)

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

36)

Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas

ao inicio da xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser
coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse
ao presente Plan.
Este servizo é propio do centro.
O persoal que atende este servizo seguirá o mesmo protocolo que o resto do persoal.
Medidas específicas:
Toma de temperatura ao chega ao centro
Distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.
Uso obrigatorio de máscaras en alumnado a partir dos 6 anos
Uso obrigatorio de máscaras o persoal que atende aos alumnos.
Lavado de mans co xel hidroalcohólico ao comezo da actividade e ao rematar.
Lavado de mans antes da merenda e da hora do comedor.
O persoal deberá facer un test antes do comezo da actividade, ao igual que o fixo
todo o persoal docente, facilitado pola Consellería
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O persoal deste servizo cada día fará unha enquisa de autoevaluación (anexo I do
Protocolo) e de presentar calquera dos síntomas permanecerá na casa e solicitará
consulta no seu centro de saúde.
En Infantil o alumnado non poderá compartir ningún tipo de material. Nas as aulas o
material estará personalizado e será de uso individual. Cada alumno/a terá todo o
necesario identificado por foto e número da clase.
Espazos habilitados para este servizo:
Infantil e 1º de Primaria: Salón sito na portería de Correxidor (entrada de 3 anos)
2º, 3º e 4º de Primaria: aula de atención matinal, entrada pola Portería de Correxidor,
baixo as aulas de tres anos.
5º e 6º de Primaria: Aula de estudo do Internado.

37)

Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada

lectiva ou posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador
do servizo.
As actividades extraescolares son ofertadas polo Club Vedruna.
Non obstante, a pesares de que enviaron unha preinscripción ás familias, non se
abrirán ata que a situación COVID_19 o permita.
O CLUB VEDRUNA presentará ao Centro o seu Protocolo de adaptación, que se
presentará ao Consello Escolar.

38)

Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.

Dúas modalidades de xuntanza:


Non presenciais, mediante videochamadas (mentres o requira a situación
COVID_19



Presenciais, no momento en que as autoridades sanitarias e educativas o
permitan.

39)

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.

Dúas modalidades de xuntanza:


Non presenciais, mediante videochamadas (mentres o requira a situación
COVID_19



Presenciais no momento en que as autoridades sanitarias e educativas o
recomenden.

40) Normas para a realización de eventos.
CCVO Rev.0 ANEXO V Plan de actuación á situación COVID_19 no Colexio Santa Teresa de Jesús_CARMELITAS OURENSE
33 de 48

En principio as actividades de inicio de curso como a presentación de curso e as
reunións de pais, non se celebrarán no Salón de Actos para evitar aglomeracións.
Retomaranse a realización de eventos cando estean permitidos e atendendo á
normativa vixente.
MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO-

40)

Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro

educativo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado.
Criterios de ser o caso de priorización do alumnado para o uso do transporte.
NON APLICA.
MEDIDAS DE USO DE COMEDOR

41)

Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares

ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do
centro.
EDUCACIÓN INFANTIL:

Terán unha quenda independiente Infantil do resto de alumnado.
Setembro e xuño de:13:15 - 13:50 h
Octubre a maio de : 12:45 - 13:25 h
Na etapa de Infantil conformarán grupos estables de convivencia e intentaremos
manter na medida do posible os grupos no comedor mantendo asi os grupos
estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos.
Cada alumno/a terá o seu sitio no comedor identificado por foto e número da clase.
Compartiran comedor 4 e 5 anos mantendo un distanciamento físico como mínimo de
1,5 metros entre grupos.
Este ano establecese un comedor individual para os nenos e nenas de 3 anos.
Cada Sección terá unha cor en toda a Infantil, a sección A vermella, a B verde e a
sección C amarela e manteranse para toda a Infantil.
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EDUCACIÓN PRIMARIA:
Setembro e xuño:
Todo o alumnado de Primaria comerá nunha única quenda de 13:20h - 14:00h
Outubro a maio de:
O alumnado de 3º, 4º e 6º de Primaria comerá na quenda de 12:50h a 13:25 h.
O alumnado de 1º, 2º e 5º de Primaria comerá na quenda de 13:35 a 14:05h.
Na etapa de Primaria conformarán grupos estables de convivencia tamén no
comedor.
Cada alumno/a terá o seu sitio no comedor identificado por foto e código QR.


Compartirán comedor os alumnos de 1º e 2º de Primaria mantendo un
distanciamento físico como mínimo de 1,5 metros entre grupos. Cada
alumno terá asignado unha cadeira e un lugar na mesa.



O alumnado de 3º e a clase de 4º C, xunto cos alumnos de 5º de primaria
empregarán o mesmo espazo en dúas quendas, haberá tempo suficiente
entre ambas quedas para limpar o comedor, non obstante, os alumnos
empregarán lugares opostos, nunca coincidirán no mesmo lugar, e dicir,
estarán en sitios diferentes para que o alumnado empregue sempre a
mesma cadeira e lugar na mesa.

CCVO Rev.0 ANEXO V Plan de actuación á situación COVID_19 no Colexio Santa Teresa de Jesús_CARMELITAS OURENSE
35 de 48



O alumnado de 4º e 6º poderán comer no mesmo comedor nq 1ª quenda,
cada alumno terá a mesma cadeira e lugar na mesa todo o ano.

ESO/BACHARELATO.


Horario: 14.20h.



Unha soa quenda (un ou dos comedores).



En cada mesa sentaranse tres alumnos gardando o 1,5 metros e nunca
sentados os alumnos encarados.



42)

Entre as mesas gárdase o 1,5 metros.
Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser

o mesmo durante as diferentes quendas.

Colaboradores ESO/BACH.:
Luns: 5 (asisten máis alumnado por haber xornada partida)
De martes a venres: 3
Sempre se manteñen os mesmos colaboradores por día.
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Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma.
O persoal de cociña ha de coñecer as medidas que aplican nesta situación COVID_19.
Requisitos xerais:
O persoal debe estar ao tanto do plan de continxencia deseñado e, en
concreto, das súas responsabilidades no marco da xestión de riscos para
COVID-19.
En concreto, o persoal debe:


Tirar os residuos de hixiene persoal –especialmente os tecidos
desbotables-, así como os EPI de inmediato ás papeleiras ou envases
que non se activan manualmente con funcionamento non manual e
unha bolsa interior.



Lavar ben as mans despois de espirrar



Desinfectar con frecuencia, durante toda a xornada laboral, obxectos
para uso persoal (lentes, teléfonos móbiles, etc.) con auga e xabón ou,
no seu defecto, cunha solución desinfectante e os elementos do lugar
de traballo co cambio quenda. Para a desinfección de equipos
electrónicos, deberíanse empregar produtos específicos, aplicados cun
pano ou toalliñas desinfectantes especiais.



Levar o pelo, non usar aneis, pulseiras, pendentes ou similares.



Manteña as uñas curtas e limpas.



Use roupa de traballo limpa diariamente.

Requisitos específicos para o persoal de limpeza:
Cada unidade ten o seu propio material de limpeza: vasoiras, fregas, panos
...
Despois de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección
empregados eliminaranse con seguridade, seguido do lavado das mans.
As luvas e as máscaras deben descartarse despois do seu uso ao final da súa
vida útil e segundo as instrucións do fabricante. Habilitaranse cubos con tapas
para o seu depósito e posterior xestión.
Prestación do servizo. Recepción de materias primas
A mercadoría entrégase no corredor, antes de entrar na cociña. Desde o
colector no que chega transportado, vai ao propio comedor.
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As caixas de mercancía tamén se depositan no vestíbulo da entrada da
cociña.
O persoal de entrega, que debe cumprir o seu propio protocolo de prevención
e hixiene, non debe exceder esta zona de recepción e supervisarase o
cumprimento da normativa de protección aplicable.
Os albaráns e recibos deben deixarse sobre a mesa para evitar o contacto co
provedor e sempre deben permanecer nesta zona de recepción.
Os dispositivos empregados (termómetros, bolígrafos, etc.) deberían ser
utilizados sempre pola mesma persoa. Se se comparten, deben desinfectarse
despois de cada uso.
Antes de comezar cada servizo, debe realizarse unha desinfección xeral das
superficies de traballo. Ao lado do lavabo hai dispensadores de xabón
desinfectante. Para secar empregarase papel que se eliminará nun colector
de lixo con tapa que non funciona de xeito manual.
Ao final do día, as ferramentas e os equipos de traballo deben limparse cos
produtos recomendados.
Requisitos de limpeza e desinfección. Plan de limpeza:
Realizar un procedemento de limpeza e desinfección que inclúa as seguintes
instalacións e os elementos presentes nelas:
 Zona de recepción de mercadorías
 Cociña
 Zona de recollida de alimentos para o servizo de comedor
 Vestiarios, vestiarios e aseos
O persoal de limpeza utiliza o equipo de protección individual segundo o
resultado da avaliación de riscos realizada.
Realiza unha limpeza e desinfección minuciosas empregando produtos
virucidas autorizados para o efecto polo Ministerio de Sanidade, contando
coas fichas de datos técnicos e de seguridade dos produtos e facendo unha
lista coas tarefas que se levaron a cabo, quen as realizou e que produtos
teñen usado.
Frecuencias diarias de limpeza: dúas veces ao día: despois do xantar e
despois da cea (os internos).
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Os produtos de limpeza desinfectantes autorizados polo Ministerio úsanse
segundo as follas de datos técnicos e de seguridade do produto.
As ferramentas de limpeza identifícanse e íllanse na súa área de traballo
asegurando que non se produza contaminación cruzada. Cada unidade ten o
seu propio material de limpeza: vasoiras, fregas, panos ...
Garántese que o proceso de desinfección dos pratos e cubertos se realice a
temperaturas superiores aos 80ºC (lavalouzas).
Os utensilios límpanse e desinfectanse segundo o disposto no APPCC.
Os panos e fregas mantéñense saneados en todo momento e cámbianse.
Débese evitar o uso de trapos empregando papel dun só uso ou panos
desbotables. Os rolos de papel dun só uso deben colocarse no soporte
correspondente.
Limpeza téxtil.
O establecemento deberá determinar, en función das características e do tipo
de téxtil (uniformes, manteles, tapicería de cadeiras ...), o tipo de limpeza
que se vai aplicar e a súa frecuencia de lavado. En calquera caso, levarase a
cabo a unha temperatura> 60º.
MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

43)

Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales

como aulas especiais (tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios,
...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As
previsións incluirán as normas de uso e limpeza.

44)

Existirán determinacións específicas para a materia de educación física.

Aulas de informática: postos delimitados por mamparas. Cada alumno/a limpará o
seu posto (mesa, cadeira, teclado, pantalla..) antes de finalizar a clase. Haberá
limpeza da aula ao finalizar a xornada lectiva.
O alumnado desprazarase a aula de debuxo seguindo a orde e a sinalización dos
corredores acompañados do profesor.
Aula de debuxo: o alumnado desprazarase a aula de debuxo seguindo a orde e a
sinalización dos corredores acompañados do profesor.
Non poden compartir material
Limpará a súa mesa ao rematar a clase.
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Ximnasios-clases de Educación Física:
Non se utilizarán os vestiarios pola imposibilidade de controlar o cumprimento da
distancia de seguridade, polo tanto o alumnado deberá vir con roupa axeitada para
desenvolver a clase de Educación Física, ao final da sesión permitirase cambiar a
camiseta nos ximnasios, nos espazos sinalados para tal fin.
O alumnado baixará e á clase de Educación Física acompañado polo profesor e
respectando escrupulosamente a distancia de seguridade. Ao rematar a actividade
volverán á súa aula tamén acompañados polo profesor e respectando a distancia de
seguridade.
Se adaptaran os contidos competenciais claves, seleccionando os que son
imprescindibles para realizar o traballo nas condicións que temos debido a situación
de pandemia. Partiremos das aprendizaxes imprescindibles que non se acadaron no
curso pasado debido á falta de presencialidade e seleccionaremos os contidos que
axuden a diminuír o risco de contaxio: traballo ao aire libre e actividades sen material
compartido.
Durante as sesións traballaremos en grupos de 5-6 alumnos estables e mantendo
sempre a distancia de seguridade, polo menos de 1,5 m., para elo tanto nos ximnasios
como no patio se marcarán os lugares de cada grupo e cada alumno. Daremos
prioridade as actividades sen contacto físico e nas que se poda manter a distancia de
1,5 m., e nas que non se precise un gran esforzo debido á obrigatoriedade de usar
máscara en todo momento.
O alumnado terá que utilizar o xel hidroalcólico antes entrar no espazo a desenvolver
á actividade e cando abandone este espazo. Ademais, cando se traballe nos
ximnasios, ao finalizar a sesión terá que desinfectar o espazo ocupado durante a clase.
Evitaremos as actividades nas que se comparta material, se fose necesario algún tipo
de material sería para uso individual e previamente desinfectado cos líquido axeitados.
Pódese deseñar actividades con implementos persoais (raqueta de badminton, de
tenis, etc) que posibilitan traballar habilidades deportivas sen aumentar o risco de
contaxio.

45)

Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos

de uso educativo.
-

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
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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

46)

As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso

acomodadas as xerais establecidas no protocolo.
Polo de agora, e ata que a situación Covid-19 non mellore, restrinxirase o uso da
biblioteca e préstamo de libros.

47)

Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con

carácter exclusivo en atención á realidade do centro.
Non se cerrou ningún baño nas diferente plantas, para evitar que alumnos/as de
distintas etapas compartan estes espazos.
Tampouco se pechou ningún baño do patio.
A limpeza destes espazos faise conforme ao Protocolo de limpeza que se anexa a
este Plan.
As zonas destinadas ao aseo e coidados especiais do alumnado dependente contarán
cunha adecuada equipamento de material hixiénico e de protección.
A coidadora, ao no poder manter a distancia de seguridade, contará con protección
extra que preveña dun posible contaxio ou salpicaduras de restos orgánicos.
A roupa de traballo utilizada polo persoal, en caso de ser usada, renovarase
diariamente.
O material utilizado, roupa e utensilios eliminados, introduciranse en bolsas e en
distintos cubos de residuos con tapa e pedal, para separalas segundo as súas
características. Tras cada cambio realizado, deberán desinfectarse superficies,
materiais e mobiliario.
Manterase unha boa ventilación do local e asegurarase un continuo e axeitado
suministro de material de hixiene e desinfección nese baño.
O alumnado da

aula especial acudirán ao aseo de profesores, pola súa situación

estratéxica, para lavarse as mans e para o alumnado que precisa atención
individualizada polo técnico educativo/coidador habilítase un servizo exclusivo para el
con chave nos servizos do 4º andar.
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

48)

As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso

as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase pormenorizadamente
no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis e coas previsións propias para
os grupos estables de convivencia.
EDUCACIÓN INFANTIL:
O patio de Infantil estará organizado en 3 zonas diferenciadas e a saída será por
seccións e tempos de 30’ ( 10 de merenda e 20 de xogos ) de forma que no momento
que estean por exemplo os alumnos de 3 anos non haxa ningunha outra etapa. Cada
sección A, B e C terá asignado unha zona específica e irase rotando de zonas ao longo
do curso . Ademais determinarase que cada sección terá o seu baño propio.
En caso de mal tempo permanecerán na aula con actividades lúdicas.
Quedarán vixiando o patio os profesores con postos e días asignados no horario.
EDUCACIÓN PRIMARIA.
BAIXADA AO RECREO.
O profesor da clase antes do recreo acompañará aos alumnos ata a zona do patio
asignada para cada grupo/clase, para garantir as distancias de seguridade, baixarán
sempre pola mesma escaleira que empregan para entradas e saídas do centro.
Ás 11:45 pola escaleira grande 5º e 3º de Primaria.
Ás 11:45 pola escaleira grande 4º e 6º de primaria.
Os alumnos de 1º e 2º de primaria accederán ao patio poa escaleira máis próxima ás
súas aulas acompañados polos profesores que coincidan nesa hora na aula, ata o lugar
do patio establecido para cada grupo/clase.
Os alumnos dos grupos A e B compartirán escaleira para subir a baixar ao recreo,
polo que serán os alumnos do grupo A os que suban e baixen sempre en primeiro
lugar.
Quedarán vixiando o patio os profesores con postos e días asignados no horario.
Cada grupo terá indicado no patio a zona que lle corresponde.
SUBIDAS DO RECREO:
Subirán pola mesma escaleira que baixaron e acompañados polos profesores da clase
de despois do recreo para garantir as distancias de seguridade.
Ás 12:10 pola escaleira grande 5º e 3º de Primaria.
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Ás 12:10 pola escaleira pequena 6º e 4º de Primaria, acompañados
polo profesorado que impartirá na hora seguinte ao recreo.
Os alumnos de 1º e 2º de primaria baixarán pola mesma escaleira que
subiron acompañados polo profesorado que impartirá na hora seguinte
ao recreo.
Durante os meses de setembro e xuño os recreos faranse coa mesma
organización, pero co horario específico para os meses de setembro e
xuño, con xornada só de mañá.
No caso en que as condicións meteorolóxicas impidan saír ó patio,
estableceremos quendas para que algúns grupos/clase permanezan na
propia aula e outros podan baixar a paios cubertos.
ESO.
BAIXADAS AO RECREO.
O profesor da clase antes do recreo acompañará aos alumnos ata o patio para garantir
as distancias de seguridade, baixarán por orde de proximidade da clase ás escaleiras.


Ás 11:05 pola escaleira grande 2º e 3º ESO
pola escaleira pequena 1º ESO



Ás 11:10 pola escaleira grande 4º ESO

Quedarán vixiando o patio os profesores con postos e días asignados no horario.
Cada grupo terá indicado no patio a zona que lle correponde.
SUBIDAS DO RECREO
Subirán por orde de proximidade da clase ás escaleiras acompañados polos profesores
da clase de despois do recreo para garantir as distancias de seguridade.


Ás 11:30 pola escaleira grande 2º e 3º ESO



Ás 11:35 pola escaleira grande 4º ESO
pola escaleira pequena 1º ESO

BACHARELATO.
BAIXADAS AO RECREO
O profesor da clase antes do recreo acompañará aos alumnos ata a portería para
garantir as distancias de seguridade e comprobar os que teñen pase de saída,
baixarán por orde de proximidade da clase ás escaleiras.
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Ás 11:10 pola escaleira grande 1º BACH B
pola escaleira pequena 1º BACH A e 2º BACH

SUBIDAS DO RECREO
Subirán por orde de proximidade da clase ás escaleiras.


Ás 11:35 pola escaleira grande 1º BACH B
pola escaleira pequena 1º BACH A e 2º BACH

49)

Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de

vixilancia. Existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable.
Criterio da vixilancia de criterio:
 Asegurar que tódolos grupos baixen e suban acompañados dun profesor/a que
vixíe por que se manteñan as distancias de seguridade e o uso de mascaras.
 En Infantil e Primaria estarán no patio con cada grupo o profesor/a que
corresponda.
 En ESO e Bacharelato baixa con cada grupo un profesor. Ao chegar ao patio
haberá una profesora no baño das alumnas e un profesor no baño dos
alumnos. No patio estarán oito profesores.
 Ao subir as aulas, o alumnado volve a subir acompañado do profesor/a que
ten clase despois do recreo.
 Na 5ª e 6ª planta quedará un profesor/a vixiando.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS
DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA.

50)

Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que estean

situados na mesma. Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e
de uso do material da aula.
Priorizaranse xogos individuais ou de pequenos grupos estables ao longo do curso.
Para o xogo en recantos delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual,
farase a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais.
Estes materiais non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección polos equipos
de limpeza , ademais quedarán exclusivamente os obxectos que sexan estritamente
necesarios.
A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para
os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión
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sobre o tempo de merenda.
No recreo evitaremos saír da sección asignada previamente , evitaremos compartir
xoguetes e procuraremos que os alumnos manteñan distancias de seguridade .
Fomentaremos xogos organizados nos que participen por quendas.
Os alumnos antes de tomar as merendas

deberán lavar as mans. Tomarán as

merendas se é posible o aire libre e mantendo un sitio estable en caso de non ser
posible farano na aula e levaranse medidas educativas para concienciar os cativos
evitando así que compartan merendas ou utensilios de merenda como por exemplo:
panos de papel , botellas de auga...
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

51)

Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos

elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e
protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do
equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención.
En principio, restrinxirase o uso do laboratorio pola dificultade da desinfección de
todo o material.
O colexio non ten formación profesional.
NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE-

52)

O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación

53)

establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de

alumnado con NEE.

54)

Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe

de extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento
continuo para a súa adaptación a cada circunstancia.
A resposta ás cuestións 52) 53) 54) están na pregunta 14 e no Plan de Atención á
diversidade (PAT).
PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

55)

Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos

estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e
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aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou
cafeteiras.


Salas de traballo e departamentos: deberá respectarse o 1,5 de distancia
interpersoal e ventilaranse adecuadamente. Nelas haberá xel hidroalcohólico e
panos de papel e líquido para desinfectar a mesa e os ordenadores. É
responsabilidade de cada profesor/a deixar o posto (mesa e cadeira)
desinfectado e limpo.



Procurarase manter as reunións de forma telemática, sempre que as
circunstancias o permitan.
De ser necesario reunións presenciais, realizaranse no Salón de Actos do
colexio, gardando 1,5 metros de distancia interpersoal, procurando unha boa
ventilación, e sempre que se poida convocando ao equipo docente o non
docente por seccións ou grupos.



Na Sala de Traballo do 5º andar, hai unha máquina de café. Deberase limpar
os botóns con líquido desinfectante, cada vez que se use. Ademais cada
profesor/a dispoñendo de xel hidroalcohólico poderá desinfectar as mans tantas
veces como o necesite.

Igualmente se actuará cando se empreguen os teléfonos das diferentes plantas.

56)

O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión

dos órganos colexiados do centro, mediante o uso de ser o caso de ferramentas de
comunicación a distancia.
As reunión con claustro poderase facer por etapas no Salón de Actos do Colexio
ou de forma telemática. Na convocatoria establecerase data, hora e
medio/lugar.
As reunión co Consello Escolar e coa Xunta da ANPA realizaranse de forma
telemática, mentres a situación non permita reunións presenciais.
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

57)

De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde,
particularmente na prevención frote a COVID-19. No plan existirá unha previsión das
actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do
carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2.
En secundaria e bacharelato está previsto desenvolver un Proxecto hábitos saudables
coa seguinte planificación: Setembro 2020 a Maio de 2021.
1º TRIMESTRE
16 / 09.- Protocolo COVID para ESO – BACH. (MÓDULO I)
14 / 10.- 1º y 3º ESO (MÓDULO II)
21 / 10.- 2º y 4º ESO (MÓDULO II)
28 / 10.- 1º y 3º ESO (MÓDULO III)
04 / 11.- 2º y 4º ESO (MÓDULO III)
Semana 09 / 11 a 13 /11.- 1º BACH (MÓDULO II)
Semana 16 / 11 a 20 / 11.- Familias (MÓDULO ¿)
2º TRIMESTRE
13 / 01.- 1º y 3º ESO (MÓDULO IV)
20 / 01.- 2º y 4º ESO (MÓDULO IV)
27 / 01.- 1º y 3º ESO (MÓDULO V)
03 / 02.- 2º y 4º ESO (MÓDULO V)
Semana 08 / 02 a 12 / 02.- 1º BACH (MÓDULO III)
Semana 01 / 03 a 05 / 03.- Familias (MÓDULO ¿)
3º TRIMESTRE
Pendente de planificación en base a análise de resultados
1º BACHARELATO

Módulo I

16/09/2020

Módulo II

Semana 09 / 11 a 13 /11

Módulo III

Semana 08 / 02 a 12 / 02

Módulo IV
Módulo V
FAMILIAS

Módulo I
Módulo II

Semana 16 / 11 a 20 / 11
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Módulo III
Módulo IV

Semana 01 / 03 a 05 / 03

Módulo V

58)

O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a

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


Formación para o profesorado organizada por Quirón Prevención.



Formación para o Equipo Covid a través do CEFORE



Formación telemática a través de Escuelas Católicas.



Formación a alumnado e profesorado as primeiras xornadas de setembro
(incluida no Proxecto hábitos saudables)



Previsión de charla formativa para alumnado de Infantil, Primaria e Secundaria
do 5 ao 9 de outubro impartida polo centro de Saúde de referencia (“ A Cuña”).

59)

O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e

experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas

virtuais, a

comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal
docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na
implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles
para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes.

60)

O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de

“instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo
conxunto da comunidade educativa.

61)

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro

que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser
consultado por calquera membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión
na paxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas.
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