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1.- DATOS DO CENTRO 

 

Código Denominación 

 
CPR Plurilingüe La Inmaculada 

Enderezo 

C/ La Estrada 8 

Localidade Concello C.P Provincia 

MARÍN MARÍN 36900 PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

986881076 cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.colexiolainmaculada.com 

 
 

2.- MEMBROS DO EQUIPO COVID 

 

Lucía Guede Freire – Directora 

Almudena González Gutiérrez – Xefa de estudos 

Mª del Carmen Fernández Villar - Secretaría 

 

Tarefas: 

Nomear membros e suplentes no equipo covid. 

Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

Coordinación do equipo covid. 

Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

Comunicación de casos 

Elevar as propostas do equipo de educación infantil. 

Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil. 

Difundir a información ao ciclo de infantil e ás familias 

Elevar as propostas do equipo docente de primaria. 
Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria. 

Garantir a difusión da información ao profesorado de primaria e ás familias. 

Elevar as propostas do equipo docente de ESO. 
Coordinar as entradas e saídas do alumnado de ESO. 

Garantir a difusión da información ao profesorado de ESO e ás familias. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

mailto:cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal
http://www.colexiolainmaculada.com/
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3.- CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

 

Centro: Centro de saúde Marín 

Teléfono: 986839549 – 986882565 - 986880407 

Contacto: Dra. Lucía Hermida Vergara 

 

4.- ESPAZO DE ILLAMENTO 

 

Aula Covid-19: Primeira sala á dereita ao entrar pola porta principal da rúa Concepción Arenal. 

Esta sala habilitarase para illar a aqueles persoas nas que se detecten síntomas mentres non se 

xestiona o seu traslado. 

Contará con ventilación, protección individual, como luvas e máscaras, panos desbotables, 

papeleira de pedal, dispensador de xel e solución hidroalcólica. 
 

5.- NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 

 

Educación infantil 4º A 15 

Educación infantil 4º B 14 

Educación infantil 5º A 22 

Educación infantil 5º B 20 

Educación infantil 6º A 21 

Educación infantil 6º B 19 

Educación primaria 1º A 25 

Educación primaria 1º B 25 

Educación primaria 2º A 18 

Educación primaria 2º B 18 

Educación primaria 3º A 22 

Educación primaria 3º B 23 

Educación primaria 4º A 23 

Educación primaria 4º B 23 

Educación primaria 5º A 25 

Educación primaria 5º B 25 

Educación primaria 6º A 22 

Educación primaria 6º B 22 

Educación secundaria 1º A 24 

Educación secundaria 1º B 23 

Educación secundaria 2º A 21 

Educación secundaria 2º B 20 
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Educación secundaria 3º A 21 

Educación secundaria 3º B 20 

Educación secundaria 4º A 15 

Educación secundaria 4º B 14 
 

6.- CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

 

Educación infantil 6 

Educación primaria 13 

Educación secundaria 19 

Profesorado especialista 3 

Orientación 4 

Persoal non docente 5 

Total 50 

 
 

7.- DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 

INFANTIL N.º Alumnado N.º 

Profesorado 

4º A 15 4 

4º B 14 3 

5º A 22 3 

5º B 20 3 

6º A 21 3 

6º B 19 3 

 

PRIMARIA N.º Alumnado N.º 

Profesorado 

1º A 25 6 

1º B 25 5 

2º A 18 6 

2º B 18 5 

3º A 22 5 

3º B 23 5 
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4º A 23 7 

4º B 23 5 

5º A 25 6 

5º B 25 5 

6º A 22 7 

6º B 22 9 

 

8.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 

Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar cando non 

estean na súa aula. 
 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

 
• O alumnado accederá con máscara ao centro e á aula, e non poderá ser quitada en ningún 

momento do día. Nalgún momento, o profesorado poderá permitir o descanso do uso da 

máscara cando estean a merendar e só durante un período curto de tempo; sempre que estean 

sentados e mirando cara a diante. (Só os alumnos de infantil estarán exentos do uso da 

máscara na aula; aínda que dende o centro a recomendamos). 

• Realizarase ao inicio da xornada a desinfección de mans cos distintos xeles hidroalcohólicos 

situados en todas as entradas do colexio. Ao longo da xornada, farase o lavado de mans polo 

menos 4 veces ao día.O alumnado de Infantil non empregarán xeles hidroalcohólicos. 

• Cada alumno ten a obriga de levar unha seguna máscara de recambio nun sobre ou estoxo 

co seu nome e así, se o precisa, poder cambiala. 

• Distribución de espazos segundo o número de alumnos por aula, podendo dispoñer as mesas 

de traballo de diferentes formas. O alumnado da ESO sempre garantindo a distancia 

interpersonal de 1,2 metros. 

• Formaranse grupos de convivencia estables en todos os curso agás na ESO, de tal xeito que 

se reduzan as interaccións físicas entre grupos. 

• Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, Informática, comedor ou saír ao 

patio, deberán respectar o percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de 

entrada/saída asignada. 

• Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de 

emprego máis común). 

• Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada 

un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

• Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material, cando 

este sexa gardado de xeito grupal. 

   O profesorado utilizará en todo o momento a máscara. Sempre que entre na aula, fará unha 

correcta desinfección de mans e, ao rematar a súa clase, deberá desinfectar toda as zonas 

que tocou ou o material que empregou nesa clase: ordenador, monitor, teclado, mesas, 

cadeiras... 
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As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, e ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesor, coas medidas de seguridade e hixiene que proceda. Todo 

o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta 

desinfección de mans. 

• Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula e, cando sexan 

imprescindibles e impliquen a interacción con membros doutro grupo, sempre o emprego 

da máscara. 

• Cando teñan que facer presentacións en voz alta para todo o grupo, empregarase máscara, 

pois é un momento sensible para que as gotículas alcancen unha maior distancia. 

• As zonas de recreo en todo o colexio están claramente diferenciadas, cada grupo de 

convivencia estable terá o seu espazo de xogo e descanso. Os alumnos da ESO estarán 

distanciados metro e medio de distancia en todos os espazos dentro do centro educativo. 

• O alumnado deberá desinfectar ao rematar a xornada o seu pupitre e cadeira cun pano 

desbotable e solución hidroalcohólica que lle facilitará o titor/profesor correspondente. 

 

Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo habitual no centro, 

ao mesmo tempo que conseguen un pouco máis de seguridade na convivencia. Algunhas das 

restricións limitan a liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a situación require 

dun pequeno esforzo. 

 
 

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 informar 

dunha incidencia e ausencias, facilitarase a seguinte información: 

 
PROFESORADO: 

Vía telefónica : 986881076 

Correo electrónico: cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal 
 

ALUMNADO: 

Vía telefónica chamando á secretaría do centro (986881076) 

Correo electrónico: cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal 

Plataforma escolar Educamos 

 
 

10.- REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E ALUMNADO 

 

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de 

síntomas para comprobar (Anexo I), no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha 

infección por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se 

describe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

 

Ver anexo I Enquisa clínico-epidemiolóxica 

mailto:cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal
mailto:cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal
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Tamén no modelo proposto pola Xunta, a Declaración responsable, os pais declaran 

"responsablemente" que realizarán ao seu fillo a enquisa de autoavaliación do Covid e 

comprométense a non envialo ao centro e a "mantelo en illamento preventivo domiciliario" se o 

escolar ten síntomas compatibles co coronavirus. Iso implica contactar co pediatra e co equipo 

Covid do centro. Tampouco o mandarán a clase se alguén do núcleo familiar é "sospeitoso" de 

padecer Covid-19. Non ata saber o resultado da proba e que este sexa negativo. 

 

Ver Anexo II: Declaración Responsable das familias 

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. 

PERSOAL (Anexo III) 

Levarase control de asistencia para o persoal do centro por medio da comunicación a secretaría, e 
seguirase o protocolo establecido pola autoridade educativa en caso de sintomatoloxías previas. 

 

ALUMNADO (Anexo IV) 

A asistencia do alumnado ao centro controlarase mediante a plataforma Educamos, e seguiranse en 

todo momento as instruccións dadas pola autoridade educativa no caso de que exista sintomatoloxía 

previa. 
Tamén se fará rexistro en Xade coa periodicidade xa establecida pola Consellería. 

 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao 

figurar no específico por covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do 

protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en 

caso de confirmación do caso. 

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes 

á persoa que exerza de Coordinador Covid. 

 

Ver anexo III e IV Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible. 

 
 

11.- COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E 

EDUCATIVAS 

 

Aviso ao coordinador covid-19. 

A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades 

sanitarias e a familia do afectado: 

• Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 
 

 

 
 

12.- SITUACIÓN DE PUPITRES 

 

   A colocación dos pupitres nas aulas están de diferente maneira, segundo a etapa na que se 

encontre o alumnado.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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En E. Infantil os nenos están sentados en grupos dun máximo de 5 alumnos en cada mesa, 

distanciadas un metro e medio entre si, de tal xeito que se reduzan as interaccións físicas 

entre grupos. Deste xeito, garantimos que dentro da aula o contacto directo unicamente se 

produza entre grupos dun máximo de 5 alumnos. 

Na Ed. Primaria os nenos forman grupos de convivencia estable, traballan individualmente 

ou en pequeños grupos. 

Na etapa da ESO, os nenos están separados entre si 1,2m , sempre respectando a distancia 

de seguridade, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, 

así como nos tempos de descanso. 

• O profesor ocupará a súa mesa ou impartirá a clase diante do encerado, procurará non 

moverse entre os alumnos e ha manter as distancias. Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en 

liñas mirando cara ao posto do/a profesor/a. Todos os pupitres terán unha ubicación fixa e non 

se poderán mover do seu sitio. 

    Non haberá traballo presencial de grupos colaborativos (si por medios telemáticos, drive, 

classroom). 

 

Ver anexo V Distribución das aulas. 

 
 

13.- IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR GRUPOS 

 

Todas as nosas aulas teñen unhas dimensións que permiten que a distancia entre pupitres sexa 

maior da esixida, aínda así eliminarase o mobiliario non imprescindible e non se colgará nada 

nas paredes para facilitar a limpeza. 

Só a aula de informática e o comedor escolar empregarán mamparas para delimitar na perfección 

a distancia de seguridade entre os nenos. 

 
Ver anexo VI Comedor escolar e aula de Informática 

 
 

14.- ESPAZOS DE PT, AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS 

ESPECIAIS. MODELO CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN 

 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as 

seguintes medidas: 

• Emprego de máscara como norma xeral. 

• As aulas de PT e AL contan coa distancia de seguridade entre os pupitres. 

• Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras protectoras, 

xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara. Ao igual que 

os alumnos de AL terán a súa propia pantalla de protección facial. 

• Entre cada sesión con presencia de alumnado, nestas aulas realizarase unha ventilación de 

quince minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

• Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao 

plan. 
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15.- DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR TITORÍAS COAS FAMILIAS 

 

• Na comunicación coas familias primará a protección e cumprimento da normativa; polo 

tanto, a canle será a pataforma, mail e teléfono. No noso estilo pedagóxico a comunicación 

e colaboración coas familias é fundamental. Primarase a comunicación telefónica ou 

videoconferencia a través da plataforma Educamos (Teams) ou da aplicación que se estime 

oportuna, a determinar entre o titor e a familia. 

 

No caso de ter que ser presencial será nunha sala ben ventilada e mantendo as medidas sanitarias 

de autoprotección establecidas. 
 
 

 
 

16.-CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

 

O plan de comunicación do noso colexio establece as seguintes canles de información e 

comunicación coa comunidade educativa. 
 

• A páxina web do colexio pasará a ser o portal onde se colgue toda a información de 

relevancia a nivel xeral, a modo de taboleiro de anuncios e coma boletín informativo. 

• Como sistema de mensaxería empregaremos Educamos, polo que se recomenda que todas 

as familias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle. 

• Para as familias que non desexen ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será 

o correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 

• A información cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que 

seguiremos a empregar estas vías. 
 

17.- USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

 

• Empregarase a máscara en todo momento e en todas as etapas educativas. Tanto nos espazos 

comúns coma dentro da aula. 
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Agás en educación infantil que, dentro da aula, poderán non usala (pero tamén esta etapa 

deberá levala posta nos espazos comúns (patio, corredores, etc…) Dende o colexio 

recomendámoslle o seu uso en todo momento, pero queda a criterio de cada familia. 

• Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así coma un estoxo 

específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

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

incluirase 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. 

• O profesorado, e atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento a 

máscara, agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu 

traballo, como poidan ser as sesións de AL. Cando isto se produza, será obrigatorio manter 

a distancia de seguridade e o emprego de pantallas protectoras. 

 

18.- INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

Darase a coñecer a toda a comunidade educativa na web do centro ou a través da plataforma 

EDUCAMOS. Aos alumnos, explicaráselles con detalle nas titorías todo o que deben saber para o 

coidado propio e dos demais. 

 

As medidas xerais de prevención e protección máis destacadas para os membros da comunidade 

educativa e que se destacan no protocolo das Consellerías de Educación e de Sanidade son as 

seguintes: 
 

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón durante polo 

menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, no seu defecto. Cando as mans estean 

visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón 

    Á entrada e á saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e 

visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto 

cumprimento. Prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu 

carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a realización unha vez sentados na aula. 

Utilizar os dispensadores de solución hidroalcohólica habilitados nos espazos comúns. 

Utilizar os portapanos desbotables nos aseos e espazos comúns. 

Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene 

respiratoria: 

➢ Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 

papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado. 

➢ Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos. 

➢ Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, será necesaria a utilización 

da máscara de protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito de poñela e sacala. 
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    Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros cos demais membros do persoal e do 

alumnado, tanto nos períodos de actividade coma na entrada ao posto escolar e a saída do mesmo, 

así como nos tempos de descanso, sen prexuízo do establecido da previsión de 1,5 metro para as 

aulas. 

    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, desinfectaranse 

adecuadamente antes de ser empregados. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de 

funcionamento da iluminación, os proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

    Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos 

informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. 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 que deberá ser 

desinfectado polo usuario. Para estes efectos, haberá un dispensador de xel hidroalcohólico ao 

carón. 

 

 

 

19.- ASIGNACIÓN DE   TAREFAS AO   PERSOAL   DE   LIMPEZA,   ESPAZOS E 

MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

 

    Con anterioridade ao inicio do curso, en cada unha das etapas educativas realizarase unha 

limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

    A limpeza de todo o edificio farase unha vez ao día en todas as dependencias utilizadas. No 

caso dos aseos farase tres veces ao día. 

    Porase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes 

como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas e outros elementos 

de similares características así como de billas, cisternas e outros elementos dos aseos. 

Nos aseos haberá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

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

superficies de uso frecuente. 

    Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos en cada cambio 

de quenda e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial 

atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles 

utilizados por máis dun usuario que realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos 

elementos utilizados. Cada usuario, ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, 

limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante. 

    Utilizaranse desinfectantes como disolucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera 

dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

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

desbotaranse de xeito seguro, procedendo posteriormente ao lavado de mans. Todos os espazos 

posúen unhas papeleiras de pedal de uso exclusivo para o Covid-19. 

    Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 
 

20.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA 

SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS. 

 

Pola mañá haberá unha persoa de limpeza cun horario dende as 10:30 h da mañá, que se encargará 

da limpeza dos baños e os corredores e zonas comúns do Colexio. 

Incorporaranse tres persoas máis ás 14:00 h. Encargaranse da limpeza de todas as aulas, baños, e 

zonas comúns, para asegurar a máxima desinfección e hixiene para a xornada do día seguinte. 

 
 

21.- MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 

LIMPEZA 

 

O persoal de limpeza contará con máscara cirúrxica e luvas para o uso dos produtos de limpeza. 

En cada clase haberá un dispensador de xel hidroalcohólico, panos desbotables e líquido 

desinfectante para a limpeza de superificies. 

 
 

22.- CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

O persoal de limpeza de aseos será o encargado de levar un control de limpeza, no que se anotarán 

ás horas ás que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

 
 

23.- AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 

 

   Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e por espazo de, polo 

menos, 5-10 minutos ao inicio da xornada, ao finalizar e entre clases. 

   Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas 

o maior tempo posible. 

   Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 

consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as 

superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 5-10 minutos logo de cada sesión. 

   Ventilarase cada cambio de clase, no tempo de recreo, ao terminar as clases da mañá e da 

tarde. 

 

24.- DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

 

   En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e 

pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, 

máscaras). 
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O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo 

xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

   A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando 

unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao 

persoal de limpeza. 

 
 

 
 

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

 

Máscaras cirúrxicas. 

Dispensadores de xel hidroalcohólico. 

Xabón de mans. 

Disolución de lixivia (1:50) ou limpiador virucida semellante. 

Panos desbotables 
Colectores con tapa para panos desbotables e máscaras. 

 
 

26.- DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN 

 

Para o comezo de curso hai material suficiente. A medida que se vaia consumindo, o responsable 

de compras (administración) encargarase de repoñer mantendo sempre cantidades suficientes destes 

materiais. 

 
 

27.- PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA 

REPOSICIÓN 

 

   En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans 

e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. 

   O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á 

dirección a necesidade da adquisición do mesmo. 

   O material de hixiene e limpeza é supervisado e distribuído pola administración do centro. 
 

 

 

 

28.- MEDIDAS 

 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 

compatibles con COVID-19 (algunha das relacionadas no Anexo I) así coma aqueles que se atopen 

en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

 

No acceso ás instalacións tomarase a temperatura, podéndose facer en calquera outro momento que 

o centro considere oportuno, cando alguén se atope indisposto. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

XESTIÓN DOS GROMOS 
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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, seguirase un protocolo de actuación 

previsto con antelación: 
 

1. 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. 

2. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 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. 

3. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por 

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

sexa valorada por un profesional sanitario. 
 

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 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia 

Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e os 

identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC), quen se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a 

consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu 

domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

 

Farase uso da canle de comunicación “Educovid”, específica para a comunicación dos datos básicos 

dos contactos próximos dos posibles casos confirmados. 

 

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 dun test diagnóstico. Se non houbese 

cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico 

de atención primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o 

desprazamento e acceso á instalación. 

 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as recomendacións da Xefatura 

Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro 

educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 

do número de contactos identificados en cada abrocho. 

 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias 

aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes 

supostos: 
 

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena 

da totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo. 
 

• Cando exista unha detección de tres casos positivos confirmados nos últimos sete días 

poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho 

ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 
 

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

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento 

de, polo menos, dez días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de catorce 
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días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións 

das autoridades sanitarias. 

 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 

protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a 

autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de 

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 

 

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

de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar 

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

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

O modelo proposto establece catro fases: 

 

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta 

primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as 

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 
 

Obxectivos: 

• Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

• Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se 

consiga unha distancia de máis de 1,5 m entre eles. 
• Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

• Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada. 

• Reorganización das quendas para o horario da comida. 

 

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. Esta fase é fundamental para 

a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento. 

 
Obxectivos: 

• Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de 

máscara e de hixiene de mans. 
• Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. 

• Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

• Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

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

 

3. Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. 

Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun 

grupo máis numeroso. 
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Obxectivos: 

• Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva. 

• Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos. 

4.    Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro 

da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas 

necesarias no período de pandemia. 
 

Obxectivos: 

• Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

• Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado. 

• O recreo será realizadoen dúas ou tres quendas. 

 
29.- RESPONSABLE/S DAS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE 

SANITARIA E EDUCATIVA 

 
O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro e, na súa 

ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos. 
 
 

 

30.- CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN COA XEFATURA 

TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, DE SER O CASO, DE PERSOAL SUBSTITUTO 

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

non Universitario de Galicia  a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa 

que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba 

achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do 

colexio : cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal 
 

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura 

territorialcorrespondente, en espera da resolución da mesma. 
 

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoal centros reflectindo 

no apartado “observacións” a casuística. 

 

 
 

31.- ENTRADAS E SAÍDAS: HORARIOS E REGULACIÓN DA ENTRADA DE 

ACOMPAÑANTES DO ALUMNADO 

 

O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os tempos 

de espera nas entradas e saídas. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

mailto:cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal
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O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos, tanto polas 

familias como por parte do profesorado. 

A saída e a entrada será escalonada. 

No nivel de ensino infantil, o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar (só un 

acompañante) e agardar nun espazo diferenciado para a entrada á aula. Os acompañantes 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 ás familias non coincidentes con horarios 

de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 
 

Entradas dos diferentes grupos: 

 

Infantil 

4º de Ed. Infantil entra ás 09:00 

5º de Ed. Infantil entra ás 8: 55 

6º de Ed. Infantil entra ás 8: 50 

 
Primaria 

1º de Primaria entra ás 8:50 

2º de Primaria entra ás 8:50 

3º de Primaria entra ás 8:50 

4º de Primaria entra ás 8:50 

5º de Primaria entra ás 8:50 

6º de Primaria entra ás 8:50 

 

Secundaria 

1º de ESO entra ás 8:20 

2º de ESO entra ás 8:20 

3º de ESO entra ás 8:20 

4º de ESO entra ás 8:20 

 

Saídas dos diferentes grupos: 

 

Infantil 

4º de Ed. Infantil sae ás 13: 50 

5º de Ed. Infantil sae ás 13: 55 

6º de Ed. Infantil sae ás 14:00 

 
Primaria 

1º e 2º Primaria sae ás 13:55 

3º de Primaria sae ás 14:00 

4º de Primaria sae ás 14:00 

5º de Primaria sae ás 13:55 

6º de Primaria sae ás 14:00 
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Secundaria 

1º de ESO sae ás 14:05 

luns e mércores 13:10. 

2º de ESO sae ás 14:05 

luns e mércores 13:10. 

3º de ESO sae ás 14:05 

luns e mércores 13:10. 

4º de ESO sae ás 14:05 

luns e mércores 13:10. 
 

32.- PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E CIRCULACIÓNS NO CENTRO EDUCATIVO 

 

Portas de entrada e saída dos diferentes grupos: 

 

Infantil 

Rúa A Roda 

 

Primaria 

1º de Primaria pola rúa Concepción Arenal (Portería) 

2º de Primaria pola rúa Concepción Arenal (fronte á marquesina do autobús) 

3º de Primaria pola rúa Concepción Arenal (fronte á marquesina do autobús) 
4º de Primaria pola rúa Concepción Arenal (Portería) 

5º de Primaria pola rúa A Estrada ( portón verde) 

6º de Primaria pola rúa A Estrada ( portón verde) 

 
Secundaria 

1º de ESO pola rúa Concepción Arenal (fronte á marquesina do autobús) 

2º de ESO pola rúa Concepción Arenal (fronte á marquesina do autobús) 

3º de ESO pola rúa Concepción Arenal (Portería) (acceso ás aulas polo Salón de actos) 

4º de ESO pola rúa Concepción Arenal (Portería) (acceso ás aulas polo Salón de actos) 
 

O uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade, sempre 

deberán usar máscara. 

 

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 están convenientemente sinalizadas mediante cartelería ou 

dispositivos visuais tanto no chan como nas paredes. 

Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola orde dos 

movementos e fluxos do alumnado. 
 

O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o material 

quede recollido e desinfectado polo alumnado e o alumnado preparado para saír ordenadamente e 

respectando a distancia de seguridade (1 metro e medio) no horario establecido pola dirección, de 

xeito que se eviten demoras. 

Non se permite que o alumnado na saída quede formando grupos nos patios nin nas portas do 

colexio. 

Ver Anexo VII: Plano exterior do Centro: Entradas e Patios
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33.- CARTELERÍA E SINALÉCTICA. PREVISIÓNS SOBRE A COLOCACIÓN 

 

Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos 

comúns. Sinalización por todo o centro educativo, marcando a distancia de seguridade e 

direccionalidade e sentido de circulación do alumnado polo colexio. 
Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 

 

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

 
 

34.- DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO 

TRANSPORTADO. 

 

Non procede. 

 
 

35.- ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

 

Entradas 

En todas as etapas haberá un mestre en cada porta de acceso ao Centro  recibindo aos nenos e 

asegurándose que botan o xel hidroalcohólico.Non na etapa de E. Infantil, que se lavarán as 

mansa o chegar á aula. 

 

Recreo 

Infantil: 2-4 mestres/profesores en cada quenda. 

Primaria: 3 mestres/profesores en cada quenda e un máis na zona de acceso aos aseos; turnaranse 

os profesores de cada curso para facer a vixianza. 

Secundaria: 4 profesores en cada quenda e un máis na zona de acceso aos aseos turnaranse os 

profesores de cada curso para facela vixilancia. 
 

Saídas 

En Educación Infantil cada titora entregará a súa clase. 

En Educación Primaria cada mestre de última hora entregará á súa clase correspondente. 

En Educación Secundaria cada profesor de última hora acompañará ata o patio á súa clase. 

Haberá profesorado nos corredores para que o tráfico sexa máis fluído e para axudar aos nenos. 

Nos primeiros días, todo o persoal colaborará para asimilar o antes posible o novo funcionamento. 
 

 

36.- PREVISIÓNS EN RELACIÓN CO PROGRAMA DE MADRUGADORES OU DE 

ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA XORNADA. 

 

O plan madrugadores seguirá a funcionar coma outros anos. O horario seguirá sendo de 08:00 a 

09:00h. 

 

O programa realizarase do seguinte modo: os madrugadores entrarán pola porta principal do 

colexio, rúa Concepción Arenal, acompañaranse á sala de profesores, a cal está distribuida este ano 

con pequenas mesas, cada unha correspondente a unha clase do centro; alí os nenos estarán 

separados nos seus grupos de convivencia estable. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
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Tamén, se é preciso, habilitarase unha aula ao carón da anterior, mantendo a mesma distancia de 

seguridade. Ao rematar, acompañaranse ás súas respectivas aulas. 

 
 

37.- PREVISIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR. 
 

                 Comezaremos este curso coas actividades extraescolares seguindo as medidas de hixiene 
e seguridade da pandemia Covid-19. 
Os nenos entrarán de forma escalonada, lavarán ou desinfectarán as mans antes de entrar na aula e 
formarán  grupo burbulla  dentro da actividade.  
 

 

38.- DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E O CONSELLO ESCOLAR 

 

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades, dependendo da situación epidemiolóxica 

no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

 

• Reunións telemáticas na plataforma oficial a través das ferramentas de Educamos (Teams) 

ou videochamadas. Esta será a modalidade prevista ao inicio e a preferible. 

 

• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, as reunións 

levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación 

suficiente. En principio, o salón de actos reuniría estas condicións. 
 

Para as xuntanzas da ANPA, queda pendente de reunión para establecer o método, pero dende o 

colexio recomendarase a forma telemática. 
 

39.- PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 

FAMILIAS. 

 

As titorías levaranse a cabo os martes de 18:00 a 19:00 preferentemente telefónicas ou 

videochamada. 
No caso de ser presenciais, terán lugar na aula da titoría do alumno e coas seguintes medidas: 

 

Emprego de máscara. 

Hixiene de mans ao acceder á aula. 

Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 
 

No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarase previamente para ter unha copia 

e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

 

As reunións de inicio de curso faranse de forma telemática. 

 
 

40.- NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e 

celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. Deste xeito, e salvo mellora 

enorme da situación epidemiolóxica, non se celebrará o Festival de Nadal, ou actos masivos como 

o Samaín, Magosto, Entroido ou a festa de fin de curso. 
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Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e corresponde aos diferentes equipos 

docentes a organización deles baixo estas premisas: 

• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en 

quendas. 
• Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do 

evento. 

• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

 

En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas respecten o 

aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. 

 

As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de 

realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que se 

realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os numerosos 

recursos que ofrece a nosa cidade. 
 

 

 

42.- MEDIDAS DE ENTRADAS E SAÍDAS DE VEHÍCULOS E ESPERA PARA O 

ALUMNADO TRANSPORTADO. 

 

Non procede. 
 
 

 

42.- QUENDAS PARA O USO DO COMEDOR. DETERMINACIÓN DOS LUGARES 

OCUPADOS POLOS COMENSAIS. 

 

• O acceso ao comedor será escalonado, en filas, mantendo a distancia. 

• Serán levados polos seus titores para garantir os grupos estables ou a distancia de 

seguridade. 

• Ao entrar deberán lavar as mans e botar xel hidroalcólico. 

• Os alumnos estarán sentados por grupos de convivencia estable e, de non ser posible, 

empregarase anteparos de separación entre os nenos. 

• Cada neno terá asignado, co seu nome, o seu sitio fixo para todo o curso escolar. 

• Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. 

• Son servidos por persoal autorizado e serán empratados en cociña e servidos en bandexa. 

Deste xeito evítase que teñan que compartir utensilios ou calquera tipo de comida. Cada 

alumno ten na bandexa a súa comida completa. 

43.- PERSOAL COLABORADOR 

 

As persoas que serven a comida son os mesmos profesores do entro educativo, os cales se encargan 

en todo momento da atención e o cuidado do alumnado en todo o que precisen. 

Dende a Xefatura do colexio confeccionarase un cadro horario que se mantén ao longo da semana 

para este persoal. 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 
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44.- PERSOAL DE COCIÑA E A LIMPEZA DA MESMA 

 

A elaboración do menú diario e a limpeza do espazo do comedor e toda a vaixela, realizarao o 

persoal proporcionado. 

O persoal do comedor ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, electrodomésticos e 

utensilios que se utilicen no proceso de servir os menús. 
 

 

 
 

45.- PREVISIÓNS NOUTROS ESPAZOS DO CENTRO TALES COMA AULAS 

ESPECIAIS (TECNOLOXÍA, MÚSICA, DEBUXO, INGLÉS, LABORATORIOS, ...) 

XIMNASIOS, PISTAS CUBERTAS, SALÓNS OU CALQUERA OUTRO ESPAZO DE USO 

EDUCATIVO 

 

Nestas aulas seguiranse as mesmas medidas que nas aulas ordinarias e extremaranse os protocolos 

de limpeza por ser aulas de uso compartido. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia, debe ser 

desinfectado ao inicio da actividade. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a 

limpeza dos elementos comúns de uso privativo. 

Cando a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con 

medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

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 o alumnado estea disposto a 

unha distancia inferior de un metro e medio ou, de non poder respetarse a distancia de seguridade, 

empregarase mamparas, como é o caso da aula de informática. 

 
 

46.- DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 

 

• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersonal e utilizar máscara. Cando non se 

utilice (porque existen polo menos 1,2 metros de distancia entre eles e están ao aire libre) 

é importante gardala axeitadamente . 

• Sempre que sexa posible, durante a práctica deportiva, os alumnos deberán manter a 

distancia de seguridade interpersonal. 
• Evitar lugares concorridos. 

• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 

• Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira tras cada uso. 

• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrir a boca e o nariz co 

cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar. Neste caso, desbotar de 

inmediato o pano usado e lavar as mans. 

• Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico. 
 

• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar 

atención ao lavado previo de mans. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
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Medidas organizativas: 

• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto 

non fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado 

por parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección 

correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, 

deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo 

que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material. 

• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando 

neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal. 

 
 

47.- PROCESO DE CAMBIO DE AULA OU VISITA Á AULA ESPECIAL OU ESPAZOS 

DE USO EDUCATIVO. 

 

Ao longo deste curso soamente se contemplan as seguintes situacións nas que son necesarios 

cambios de aula: 

• Para ir ás aulas das materias contempladas deste xeito (Tecnoloxía, Informática e 

Educación Física) 

• Para ir ao ximnasio. 

• Asistencia a sesións de AL, PT, RE e desdobres en 3º y 4º ESO. 

 

Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un en un de maneira ordenada 

e respectando a distancia de 1,5 m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte 

dereita do corredor. 

 

No caso das aulas contempladas no punto anterior, para garantir que os espazos están baleiros e 

ventilados, o alumnado esperará na súa aula a que o mestre especialista vaia buscalos. 
 

O grupo saínte hixienizará mesas e cadeiras antes de abandonar a aula, e haberá ventilación da 

aula conforme se indica no presente protocolo. 
 

48.- NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA ACOMODADAS ÁS XERAIS ESTABLECIDAS 

NO PROTOCOLO. 

 

Neste curso, por mor da situación de pandemia que nos atopamos, non se usará a biblioteca coma 

préstamos de libros e intercambio do saber. Este espazo empregarase coma sala de profesores ou 

lugar de encontro dalgunas reunións, respectando sempre o aforo permitido. 
 

49.- ASIGNACIÓN DE GRUPOS DE ASEOS AO ALUMNADO DE ETAPAS 

EDUCATIVAS CON CARÁCTER EXCLUSIVO EN ATENCIÓN Á REALIDADE DO 

CENTRO. 
 

O uso de aseos estará limitado a un terzo do seu aforo. Para poder controlar isto, haberá en cada 

aula un rexistro de baños onde o profesor anotará o día e hora no que o neno foi ao baño, na etapa 

da ESO. 

O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 

Deberá hixienizar as mans antes e despois do mesmo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo 

dos aseos e garantindo que se mantén a distancia nas filas de entrada e saída. 

Ver Anexo VIII: Rexistro de baños 
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50.- HORARIOS DO RECREO E ESPAZOS 

 

O colexio dispón de espazo suficiente para que non coincidan as diferentes etapas e, ademáis, os 

diferentes grupos estables de convivencia terán seu propio espazo de recreo. 

 

Ed. Infantil 

Os alumnos baixarán e subirán do patio acompañados polos profesores cos que estean nesa hora 

previa ao recreo. 

Manterán os seus grupos de convivencia estable. Faranse dúas quendas de patios e cada curso ten 

unha zona limitada para poder xogar, marcada no chan cunha sinalización que lembre as distancias 

de seguridade. 
 

Ed. Primaria 

A baixada e subida ao recreo farase escalonada e acompañada por profesores evitando o cruce de 

alumnos nos corredores. Utilizaranse uns minutos antes e despois do recreo para facer os 

movementos. Reforzarase a presenza de profesores para facelos. 

 

Nesta etapa o uso da máscara será obrigatorio. Manterán os seus grupos de convivencia estable. 

Faranse dúas quendas de patios e cada curso ten unha zona limitada para poder xogar, marcada no 

chan cunha sinalización que lembre as distancias de seguridade. Ditas zonas serán asignadas de 

xeito rotatorio aos diferentes espazos. 

 

1º Quenda: 1º, 2º e 3º de Ed. Primaria 

2º Quenda: 4º, 5º e 6º de Ed.Primaria. 
 

Ed. Secundaria 

A baixada e subida ao recreo farase escalonada e acompañada por profesores evitando o cruce de 

alumnos nos corredores. Utilizaranse uns minutos antes e despois do recreo para facer os 

movementos. Reforzarase a presenza de profesores para facelos. 
A orde de baixada e subida será a seguinte: 

3º e 4º da ESO, farano polo corredor do salón de actos. 

1º e 2º da ESO polo corredor onde sempre o fixo. 

Nesta etapa o uso da máscara será obrigatorio ao igual que a distancia de seguridade a metro e 

medio. Cada curso ten unha zona limitada para poder estar, marcada cunha sinalización. Ditas zonas 

serán asignadas de xeito rotatorio aos diferentes espazos. 

Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súa aula e, usando máscara. Aumentarase a 

ventilación da aula e as xanelas permanecerán abertas na posición batente durante todo o recreo. 

O equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos 

e xoguetes que poidan ser compartidos. 
 

51.- PROFESORADO DE VIXILANCIA 

 

Para realizar as vixilancias e os grupos de convivencia estable, o profesorado soamente realizará 

gardas no nivel onde imparte docencia. O profesorado especialista será asignado a un determinado 

nivel para completar o cadro. 
Nas sala de profesores e en Xefatura estarán expostos os cadros de garda e os horarios dos grupos. 

 
 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
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GRUPO 
Nº DE MESTRES 

DE GARDA 

4º INFANTIL 3 

5º INFANTIL 3 

6º INFANTIL 3 

1º, 2º e 3º PRIMARIA 4 

4º, 5º e 6º PRIMARIA 4 

SECUNDARIA 5 
 

 

52.- METODOLOXÍA NA AULA E USO DE BAÑOS NA MESMA. RECANTOS E USO DO 

MATERIAL DA AULA 

 

- A pesar de que en infantil se formarán grupos de convivencia estable, estableceremos unha 

serie de pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida do 

posible, o risco de contaxio e propagación. 

- Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, 

á vivenciación, ao intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito coas 

medidas de seguridade para evitar contaxios. 

Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intentar minimizar os riscos é algo 

complexo e que intentaremos facer deste xeito: 
 

Asemblea: 

• No canto de facela todo o alumnado sentado e xunto na zona de tarima, realizarase cos nenos 

sentados no seu lugar nas mesas, excepto o equipo encargado esa semana de levar a cabo as rutinas 

iniciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. Dentro desas rutinas habituais 

incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, 

actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans. 

Neste sentido, cómpre deixar claro que nestas aulas o dispensador de xel non estará na parede ao 

alcance dos nenos, xa que isto podería supoñer un risco, polo que as aulas terán dispensadores de 

man situados na mesa das mestras, que serán as responsables del e as que o distribúan cando sexa 

necesario. 

 
Colocación do alumnado / agrupamentos: 

• Variará a distribución do alumnado na aula, que en vez de estar nunha mesa en gran grupo 

pasarán a colocarse en grupos de 4 ou 5 alumnos en función do alumnado total da aula. Ao igual 

que en primaria, eses grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global entre grupo. 
 

Recunchos: 

• Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos. O 

material dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos susceptibles 

de levar á boca. 

 

• Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase 

esta acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans á boca. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 

DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 
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• Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao 

recreo e outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas empregando un 

produto viricida e realizar unha ventilación correcta da aula. 
 

Uso de baños: 

• Atopámonos coa complexidade de que as aulas de 3, 4 e 5 anos teñen aseos compartidos, 

polo que se sinalizará un sanitario para cada aula e evitarase que coincidan simultaneamente 

alumnos das dúas aulas. Despois de cada uso, o alumno, pasarase un pano de papel con xel 

hidroalcohólico para a súa desinfección. 

• A maiores, realizarse a limpeza e desinfección completa tres veces por xornada lectiva como 

indica a norma xeral do protocolo. 
 

Uso de máscara 

• Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, cremos que o 

emprego da mesma en espazos comúns e recreos será beneficioso, tanto a nivel de protección como 

para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación. 

• Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e 

quitalas de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda. 

 
Material 

• Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. 

Entre este material será moi importante que haxa unha funda para as máscaras con cordón, que 

permita levala colgada no pescozo. 

• Material común: colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de 

material común procederase á limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto viricida. 

• Dentro do material común haberá material de uso individual, que estará gardado en bolsas 

co nome de cada alumno. 

 
Aniversarios 

• Non se realizarán aniversarios a nivel grupal. Queda a decisión dos profesores realizar 

actividades relacionadas cos aniversarios dentro da aula sempre atendendo ás medidas 

hixiénico-sanitarias. 
 

53.- XOGOS E ACTIVIDADES NO RECREO. O TEMPO DA MERENDA 

 

Merenda 

A merenda en todas as etapas realizarase na aula por norma xeral. Así, os profesores poden garantir 

o distanciamento e que os nenos non compartan os seus alimentos. 
 

Actividades e xogos: 

 

• O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións. 

• Non se poderá facer uso de balóns e outros xogos de contacto. Aínda así, proporanse 

diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel de risco, como 

poden ser os xogos de precisión, os motórico-coordinativos (mariola, xoaniña, goma, 

comba), as agachadas… 

• 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. 
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54.- UTILIZACIÓN DO EQUIPAMENTO 

 

Aula de Informática e sala de usos múltiples: 

 

• Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os equipos sexan 

desinfectados despois do seu emprego entre grupos. 

• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan esa labor con xel e panos 

desbotables. 
 

 
 

55.- MEDIDAS CONCRETAS EN RELACIÓN COA DIFERENTE TIPOLOXÍA DE 

ALUMNADO CON NEE 

 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 

dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non 

poder facer uso da mesma, optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual, como 

pode ser o uso de pantallas e mamparas; así como a protección colectiva, establecendo grupos de 

convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso, 

limitaranse as interaccións dos grupos. 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, 

saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos 

de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, 

antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao 

desenvolvemento da súa autonomía. 

O departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

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

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

ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

 
 

56.- TAREFAS E MEDIDAS. SEGUIMENTO 

 

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de 

que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia 

de seguridade. 

O baño utilizado para os alumnos que estean na aula será o da súa aula de referencia. O alumno irá 

acompañado por un profesor. 

 

Nas reunións de coordinación e de profesorado en xeral constará un epigrafe na orde do día para 

revisar e facer seguimiento do cumprimento deste protocolo. 
 

 

 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
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57.- REUNIÓNS DE PROFESORADO, USO DA SALA DE PROFESORES E 

DEPARTAMENTOS 

 

Reunións: 

Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o Salón de actos, xa 

que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada. 

As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres (sempre que participe 

un número inferior a quince persoas). 

Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou ciclo, 

coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 
 

Sala de mestres: 

O cambio de lugar da sala de mestres permite a estancia simultánea de quince persoas, polo que nos 

recreos todo o profesorado que non estea de garda poderá estar nese espazo. Aínda así, prestarase 

especial atención á ventilación da sala. 
Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal. 

Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos 

de traballo con xel hidroalcohólico. 
 

58.- REUNIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS DO CENTRO. 

Claustro 

Levaranse a cabo no Salón de actos. No caso de que a situación o impida, empregarase a 

comunicación telemática usando a plataforma Educamos, aplicación Teams. 
 

Consello escolar 

Neste caso empregarase a sala de mestres, que permite que os 15 membros garden a distancia social 

e poidan reunirse en condicións de seguridade. Igual que no caso do claustro, de ser necesario, 

empregaranse medios telemáticos. 

 

 
 

 
 

59.- ACCIÓNS FORMATIVAS PARA O PROFESORADO E O ALUMNADO EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN EN SAÚDE, E NA PREVENCIÓN FRONTE A COVID-19. 

 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene 

fronte á covid-19. 

O colexio informará 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 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. 
• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

• 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  

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
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centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 
• A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido. 

• A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade. 

• Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e 

visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto 

cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu 

carácter educativo. No caso do alumnado, o profesorado verificará a realización, 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 xabrón e papel para secar as mans. 

• Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel 

hidroalcohólico nos espazos comúns. 

• 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 afastándose 
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. 

 

 

60.- DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 

PROTECCIÓN. 

 

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do colexio 

para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviada 

polas Consellerías de Educación e Sanidade, facendo uso intensivo da páxina web do colexio e a 

aplicación Educamos para os usuarios da mesma. 

Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese. 

 

61.- PROFESORADO COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS AULAS 

VIRTUAIS 

 

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais 

e dixitais, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20. 

Ademais existe un Grupo TIC no colexio que centraliza as tarefas de coordinación das tecnoloxías 

nas aulas. 
Este ano porase en marcha a aplicación TEAMS. 

Ao longo do curso xa están pautadas as diferentes xornadas de formación ao profesorado, alumnado 

e familias. 
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62.- PREVISIÓNS DERIVADAS DO DOCUMENTO “INSTRUCIÓNS DE INICIO DE 

CURSO” 

 

O Equipo Directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible 

para que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá as 

datas das reunións coas familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán 

flexibilizados para poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos 

neste plan. 

 

63.- O “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19” 

 

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 páxina web do centro e pola plataforma 

Educamos, o mesmo que aos membros do Claustro e Consello Escolar. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

 
 

Data  

PROFESOR/A  

 

Sintomatoloxía 

Descrita 

 

Acudiu ao médico  

 

Diagnóstico final 

 

 

Medidas 

Aconselladas 

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO POR SINTOMATOLOXÍA 

COMPATIBLE CON COVID-19 
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ANEXO IV 
 

  

 

 

Data  

Nivel e Curso  

ALUMNO/A  

Persoa que realiza 

a comunicación 

 

 

Sintomatoloxía 

Descrita 

 

Acudiu ao médico  

 

Diagnóstico final 

 

 

Medidas 

Aconselladas 

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DO ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA 

COMPATIBLE CON COVID-19 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
 

COMEDOR ESCOLAR 
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AULA DE INFORMÁTICA 
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ANEXO VII 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ENTRADAS: E SAÍDAS:  
 

1. R/ ESTRADA – 5º 6º EP 
2. R/ CONCEPCIÓN AREAL (porta nova): 2º, 3º / 1º, 2º ESO 
3. R/ CONCEPCIÓN AREAL (secretaría): 1º ,4ºEP / 3º 4º ESO 
4. R/ SACO: E. INFANTIL 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

  DISTRIBUCIÓN DE PATIOS POR CURSOS (ROTATIVOS) 

E. PRIMARIA / ESO 

E. IN
FA

N
TIL 

 

COLEXIO PLURILINGÜE LA INMACULADA - MARÍN  (PONTEVEDRA) 
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CPR Plurilingüe La Inmaculada 
Rúa A Estrada, 8 

(36900) Marín 

986881076 886212766 

cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.es 

 

  

 

ANEXO VIII 
 

CONTROL DE BAÑOS 

AULA:   

SEMANA:  de  ao  de   

 
Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
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