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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1.1 DENOMINACIÓN DO CENTRO E ENDEREZO 

C.R.A  de  MONTERREI 

Enderezo das distintas aulas 

 

SEDE 

Rúa Progreso 112 baixo 

32618 Albarellos (Monterrei) 

Tel. 988 78 81 06 

 

VENCES 

Estrada de Arcucelos, s/nº 

32624 Vences ( Monterrei) 

Tel. 988 78 81 08 

 

PAZOS 

Rúa Principal, s/nº 

32619 Pazos ( Verín) 

Tel. 988 78 83 48 

 

VILAZA 

Rúa Carreira Cova, 105 

32618 Vilaza ( Monterrei) 

Tel. 988 78 81 03 

1.2 MEMBROS DO EQUIPO COVID 

MEMBRO 1 

Montserrat Núñez Luis 
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Tel. 629 34 56 23 

  TAREFAS 

●  Coordinación do equipo covid. 

●  Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

●  Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

●  Facer o inventario do material COVID 19 ao longo do curso 

●  Comunicación de casos 

MEMBRO 2 

Mónica Sandoval dos Ramos 

Tel. 670 86 81 49 

TAREFAS 

●  Coordinar as entradas e saídas do alumnado. 

●  Difundir a información  ás familias 

●  Garantir a difusión da información ao profesorado. 

● Facer o inventario do material COVID 19 ao longo do curso 

1.3 CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

O Centro de saúde asignado o CRA de Monterrei é : 

CENTRO DE SAÚDE DE ALBARELLOS ( Monterrei) 

Tel. 988 418140 

Persoas de contacto :  Arturo Valiño Vázquez (Enfermeiro) 

                                     Alberto Rodríguez Seoane ( Enfermeiro) 

                                     María Gallego Rodríguez ( Médico de familia) 

                                      M.ª José Rúa Armesto ( Médico pediatra) 

1.4 ESPAZOS DE ILLAMENTO COVID 

Por mor da dispersión xeográfica das aulas do noso centro, cada unha terá o seu 

propio espazo, escollido en base as limitadas posibilidades das distintas aulas. 
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● AULA DE PAZOS 

Trasteiro da escola, situado ao carón da escola polo exterior. 

Como elementos de protección haberá material de protección individual, como luvas e 

máscaras cirúrxicas. 

Disporá tamén de panos desbotables, papeleira de pedal e dispensador de xel 

hidroalcohólico. 

Manterase a porta aberta, para garantir a ventilación do espazo. 

● AULA DE VENCES 

Entrada da escola. No caso de que este espazo estivera ocupado por outro mestre e 

alumnos, estes pasarán a ocupar a aula principal.   

Como elementos de protección haberá material de protección individual, como luvas e 

máscaras cirúrxicas. 

Disporá tamén de panos desbotables, papeleira de pedal e dispensador de xel 

hidroalcohólico. 

● AULA DE VILAZA 

Trasteiro da escola. Situado ao carón da aula dos especialistas e preto da saída 

posterior da escola . 

Como elementos de protección haberá material de protección individual, como luvas e 

máscaras cirúrxicas. 

Disporá tamén de panos desbotables, papeleira de pedal e dispensador de xel 

hidroalcohólico. 

1.5 NÚMERO DE ALUMNOS 

AULA DE PAZOS 

4º Educación Infantil       1 

5º Educación Infantil       2 
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6º Educación Infantil       3 

1º Educación Primaria       1 

2º Educación Primaria        4 

 

AULA DE VENCES 

4º Educación Infantil       2 

5º Educación Infantil       1 

6º Educación Infantil       6 

1º Educación Primaria       1 

 

AULA DE VILAZA 

4º Educación Infantil       2 

5º Educación Infantil       3 

6º Educación Infantil       4 

1º Educación Primaria       1 

2º Educación Primaria       3 

 

1.6 CADRO DE PERSOAL 

Mestres de Educación Infantil       4 

Mestres especialistas       5 
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Orientación       1 

Persoal non docente       6 

Total       16 

 

1.7 GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

AULA DE PAZOS 

Nº de alumnado asignado       11 

Profesor titor       1 

Mestres especialistas       5 

 

AULA DE VENCES 

Nº de alumnado asignado       10 

Profesor titor       1 

Mestres especialistas       5 

 

AULA DE VILAZA 

Nº de alumnado asignado       13 

Profesor titor       1 

Mestres especialistas       5 

 

1.8 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 
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Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:Todo o  alumnado accederá 

con máscara a aula. Os alumnos de 3 a 6 anos poderán quitala cando estean sentados 

no seu sitio unha vez finalizada a limpeza de mans e calzado, teñan colocadas as súas 

prendas nos colgadoiros,  o seu material organizado e realizada a asemblea. O resto 

de alumnado, de 6 a 8 anos, empregará a máscara en todo momento. 

Cada alumno gardará a máscara, cando non sexa necesario o seu emprego, nun 

espazo individual, hixiénico e seguro. 

 Medida de temperatura. 

Distribución de espazos para que a distancia de traballo aumente entre o alumnado con 

respecto ao habitual. 

Formar grupos de traballo cooperativo estables por idades, 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 catro ou cinco 

alumnos, exceptuando o grupo de 6º de ED. Infantil da aula de Vences, que conta con 

seis alumnos nese nivel. Nos momentos nos que todo o grupo poida estar xunto 

(recreos, traslados…) o alumnado deberá portar máscara. 

Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo ( Caixa de plástico co 

tapa cos obxectos de emprego máis común). 

Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase  para cada un dos 

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

Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música ou saír ao patio, 

deberán respectar o percorrido deseñado  e na orde de entrada/saída asignada. 

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

sexan imprescindibles e impliquen a interacción con membros doutro grupo, será 

preciso o emprego da máscara. 

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

cando este sexa gardado de xeito grupal, procederase á preceptiva desinfección de 

mans antes de levalo a cabo. 

Se é preciso que un alumno empregue o encerado, realizarase unha desinfección 

previa con xel hidroalcohólico do rotulador que empregue. 



Plan de Adaptación á situación COVID 19 

CRA MONTERREI 
 

9  

En cada una das aulas haberá pantallas, de emprego individual, para os alumnos que 

precisan da atención da especialista de Audición e Linguaxe. 

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

unha correcta desinfección de mans. 

 

1.9 CANLE DE COMUNICACIÓN CO EQUIPO COVID 

Esta canle será 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. 

PROFESORADO: 

- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid) 

  Tel. do  centro: 988 78 81 06 

- Correo electrónico: cra.monterrei@edu.xunta.gal 

ALUMNADO 

- Vía telefónica chamando á respectiva aula 

   Aula Pazos: 988 78 83 48 

   Aula Vences: 988 78 81 08 

   Aula Vilaza: 988 78 81 03 

- correo electrónico: cra.monterrei@edu.xunta.gal 

 

1.10 REXISTRO DE AUSENCIAS 

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

alumnado. Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e 

Xade), engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas por 

sintomatoloxía compatible coa covid-19. As ausencias por sintomatoloxía compatible 

tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar no específico por covid-19 

quedará a eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de absentismo 

mailto:cra.monterrei@edu.xunta.gal
mailto:cra.monterrei@edu.xunta.gal
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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 dirección do centro. 

ANEXOS  1 e 2 

1.11 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS 

-  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. Tel.  988 41 81 40 

● Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. Tel. 988 06 63 71 

● Subida de datos á aplicación do CSC. 

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

2.1 CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES 

En todas as aulas manteranse as distancias de seguridade entre as mesas dos 

distintos grupos estables de convivencia. 

A mesa do mestre funciona como moble de apoio de material, polo que non está 

afectado polas medidas de distanciamento e seguridade. 

ANEXOS  3,4 E 5  

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS 

No noso centro debido ao desdobre realizado cando hai un especialista, os alumnos 

repártense nos dous espazos habilitados en cada unha das distintas aulas do Cra de 

Monterrei. 

  

2.3 MEDIDAS NAS SESIÓNS DE AUDICIÓN E LINGUAXE 
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 Nas sesións de audición e linguaxe adoptaranse as seguintes medidas: 

● Emprego de máscara como norma xeral. 

● Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo 

específico que se realiza, as aulas de AL contarán con viseiras protectoras que 

serán empregadas cando sexa necesario. 

Aconséllase ao profesorado desta  especialidade que empregue viseira 

protectora, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego 

da máscara. 

Cada alumno contará coa súa propia viseira de protección. 

2.4 TITORÍAS COAS FAMILIAS 

As titorías coas familias serán telefónicas ou telemáticas principalmente. 

Serán con cita previa e no horario establecido para este fin na PXA, que se lles 

comunicará ás familias na reunión inicial de curso. 

Excepcionalmente a titoría poderá ser presencial, mantendo todas as medidas de 

seguridade e distancia social necesarias. 

 

2.5 CANLES DE INFORMACIÓN 

 Priorizaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio e o blogue “ 

A Trastenda do CRA de Monterrei” pasarán a ser os portais onde se colgue toda a 

información de relevancia a nivel xeral. 

Como sistema de mensaxería poderase empregar abalarmóbil, é moi importante que 

todas as familias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta 

canle. 

Para as familias que non poidan 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. 
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2.6 USO DA MÁSCARA 

EDUCACIÓN  INFANTIL 

Todo o  alumnado accederá con máscara a aula. Os alumnos de 3 a 6 anos poderán 

quitala cando estean sentados no seu sitio unha vez finalizada a limpeza de mans e 

calzado, teñan colocadas as súas prendas nos colgadoiros,  o seu material organizado 

e realizada a asemblea. 

Cada alumno gardará a máscara, cando non sexa necesario o seu emprego, nun 

espazo individual, hixiénico e seguro. 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

Uso obrigatorio en todo momento. Se a normativa cambia ao longo do curso, 

actualizarase o emprego da máscara en base ás modificacións que se realicen. 

Cada alumno gardará a máscara, cando non sexa necesario o seu emprego, nun 

espazo individual, hixiénico e seguro ( horario do almorzo) 

PROFESORADO 

Empregará en todo momento a máscara, agás naqueles momentos nos que impida o 

normal desenvolvemento do seu traballo. Cando isto se produza, será obrigatorio 

manter a distancia de seguridade e aconséllase o emprego de pantallas protectoras. 

 

2.7 DIFUSIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 

 O plan difundirase a través da web do centro,  o blogue do CRA de Monterrei, na 

reunión de principio de curso e a través dun enlace directo por mensaxería instantánea 

 Deixamos a porta aberta a modificacións na primeira versión, xa que as achegas que 

recibamos por parte da comunidade educativa poder dar lugar a melloras no 

documento. 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

3.1 ASIGNACIÓN DE TAREFAS , ESPAZOS E MOBILIARIO  
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A ventilación das aulas antes da chegada do alumnado, a fará o primeiro mestre que 

chegue as aulas. 

O persoal de limpeza realizará as seguintes tarefas: 

Limpeza/desinfección dos baños de, polo menos, dúas veces ao longo da xornada 

lectiva. 

Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 

Limpeza e desinfección do despacho  

Limpeza e desinfección da sala de mestres  

Limpeza dos espazos determinados para Educación Física. 

Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente, como mesas e cadeiras, 

cintas de persiana, chaves de luz e pomos das portas. 

 

3.2 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 

● AULA DE PAZOS 

Limpeza diaria na horario recreo e ao final do día . 

● AULA DE VENCES 

           Limpeza diaria na hora do recreo e ao final do día. 

● AULA DE VILAZA 

 Limpeza diaria na hora do  recreo e  ao final do día. 

 Previamente as clases de Educación física limparase  o espazo que se emprega 

para tal fin .  

● SEDE DO CRA 

Limpeza diaria. 

 

3.3 MATERIAL E  PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 

LIMPEZA 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para 

levar a cabo este traballo, como luvas e a máscara. 

Os produtos empregados para a limpeza e desinfección das aulas serán provistos 

polos concellos e segundo o establecido no protocolo de limpeza proporcionado polo 

centro. 

 

3.4 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 



Plan de Adaptación á situación COVID 19 

CRA MONTERREI 
 

14  

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás 

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

ANEXO 6 

  

3.5 CADRO DE CONTROL DE VENTILACIÓN DAS AULAS 

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións da aula. 

 A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será 

realizada polo primeiro mestre que chegue á aula. O resto da mañá, este labor será 

responsabilidade do profesorado, que antes de cada cambio de clase deberá facer a 

ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

ANEXO 7 

 

3.6 DETERMINACIÓN DE ESPAZOS DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

En todas  as aulas do CRA haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e 

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

luvas, máscaras). 

O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de 

plástico e lixo xeral. 

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

empregando unha dobre bolsa , evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos 

ao persoal de limpeza.  

No caso específico das papeleiras ubicadas nos espazos de illamento,cando sexan 

empregadas por un posible caso de COVID- 19 serán  levadas de inmediato ao 

colector de restos orgánicos máis próximo nunha dobre bolsa. 

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

4.1 REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Os membros do equipo COVID serán os responsables de inventariar todo o material de 

protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do 

cadro xeral do centro denominado “material covid-19” 

 

4.2 DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS 
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O centro garantirá a existencia de máscaras suficiente como para as posibles 

continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas en cada unha das aulas 

do CRA, nos espazos de illamento COVID sinalados . 

O centro fai un aprovisionamento de 2 máscaras homologadas para uso exclusivo no 

CRA, para cada un dos mestres. 

Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as 

luvas de látex ou vitrilo, que estarán situadas nos Caixas de Primeiros Auxilios 

existentes no colexio. 

En canto ao xel hidroalcohólico e os produtos necesarios para a desinfección de 

espazos e materiais, será mercado , sempre que sexa posible, nos comercios locais. 

 

4.3 PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA 

REPOSICIÓN 

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada titora do material mercado. Este 

material será entregado pola directora. 

En cada aula haberá o seguinte material: 

- Un dispensador de xel para a desinfección de mans. 

- Un dispensador de xabón de mans 

- Un dispensador de toallas desbotables. Na aula de Vilaza haberá dous. 

- Tres dispensadores de toalliñas, agás na aula de Vences no que haberá dous. 

- Un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.  

- Unha alfombra desinfectante de calzado e o líquido necesario. 

- Un termómetro de infravermellos. 

- Luvas. 

- Máscaras de adulto e neno. 

- Produtos de limpeza. 

-Unha papeleira de pedal. 

- Panos de limpeza 

As titoras serán as encargadas de facer as reposicións do material e de comunicar á 

dirección a necesidade da adquisición do mesmo.  

5. XESTIÓN DOS GROMOS 

Xestionaranse os gromos segundo o plan de continxencia elaborado polo noso centro. 
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5.1 RESPONSABLES DAS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE 

SANITARIA E EDUCATIVA 

A coordinadora do equipo COVID será a encargada de comunicar calquera incidencia e 

na súa ausencia o outro membro do equipo. 

6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 

VULNERABILIDADE 

6.1PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES 

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

centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa 

solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 

centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta 

documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do 

colexio : cra.monterrei@edu.xunta.gal 

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

territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. Se procede, tramitarase 

a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado 

observacións a casuística. 

7. MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

7.1 ENTRADAS E SAÍDAS (determinación das entradas e saídas, organización das 

mesmas con horarios de ser o caso. 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. 

O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos, 

entrada ás 9.00 h e saída ás 14.00 h 

A entrada dos nenos será ordenada e gradual a medida que vaian chegando ao centro, 

cumprindo as medidas de distanciamento persoal. 

No caso das aulas que teñen transporte (Vences e Vilaza), os taxistas baixarán aos 

nenos, evitando aglomeracións. 
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A saída será graduada , sendo os alumnos transportados os primeiros en saír. Os 

taxistas serán os encargados de subir e poñer o cinto de seguridade aos nenos. 

Os nenos saíran por idades, de menor a maior. 

 

7.2 DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA 

A entrada e a saída farase pola porta principal.  

 

7.3 PREVISIÓN SOBRE A COLOCACIÓN DE CARTELERÍA SINALÉCTICA 

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

espazos comúns (sala de reunións) 

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. 

 A maiores  da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de 

elaboración propia e de estética tipo “cómic”. Na entrada de todas as aulas do centro e 

da Sede do mesmo haberá un cartel avisando da prohibición de acceso a todas 

aquelas persoas que manifesten síntomas compatibles coa COVID-19. 

 

7.4 DETERMINACIÓN SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO 

TRANSPORTADO 

Tanto os alumnos como os taxistas levarán máscara en todo o momento. 

Os taxis serán desinfectados antes de recoller aos nenos. 

O alumno transportado chegará  a súa hora e sairán 5 minutos antes. 

Os taxistas serán os encargados de subir e baixar aos nenos e de poñerlles o cinto de 

seguridade. 

Na aula de Vilaza, se os dous taxis chegan á vez, primeiro baixarán os de un coche e 

despois de estar estes na aula, baixarán os seguintes. 

 

7.5 ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXIANCIA 

Tanto nas entradas, saídas, coma no recreo, o profesorado presente na aula será o 

encargado de facer a vixilancia. 
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8.MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

8.1 ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA XORNADA 

Non están previstas, polo momento, ningún tipo de actividade previa ao inicio da 

xornada escolar. De ser o caso, a entidade organizadora, ben sexa o concello ou a 

ANPA, será a responsable da elaboración das normas e do cumprimento das mesmas, 

segundo o protocolo vixente.  

 

8.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA 

O CRA de Monterrei ofertará a súa actividade de biblioteca. 

O aforo máximo será de 12 alumnos, para garantir as distancias de seguridade 

Ao principio de curso pedirase aos pais que estean interesados na participación do seu 

fillo ou filla a actividade que se anoten  para elaborar os grupos  . En caso de superar o 

aforo estableceranse quendas . 

Os alumnos limparán  os pés antes de entrar  e desinfectarán as mans. 

Os alumnos accederán con máscara, e deberán tela durante toda a actividade. 

 

8.3 DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO 

ESCOLAR 

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación 

epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

 • Reunións telemáticas . 

 • Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita.  Levaríanse a cabo nun 

espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente.  

Para as xuntanzas da ANPA, será a directiva da ANPA , coma en anos anteriores, a 

que decida cando e onde se reunen e as medidas de seguridade a ter en conta. 

 

8.4 PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓN COAS 

FAMILIAS 

As titorías levaranse a cabo nos distintos horarios dos mestres, segundo aparecen na 

PXA, e con cita previa.  

Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula e 

coas seguintes medidas: 

 • Emprego de máscara. 
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 • Hixiene de mans ao acceder á aula.  

• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.  

As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse de xeito 

presencial, limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a 

distancia interpersoal , sendo obrigatorio o emprego de máscara.  

 

8.5 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 un maior número de persoas.  

Deste xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán as 

festas, tal e como se viñan celebrando ata agora, estas celebracións poden ter lugar 

dun xeito diferente, levándoas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre, 

facendo os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da 

celebración da festa. 

Empregando medios telemáticos para compartir as experiencias.  

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

momento de realizalas. Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao 

aire libre, sendo un bo curso para explorar os numerosos recursos que ofrecen as 

nosas vilas. 

9. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

Tanto os alumnos como os taxistas levarán máscara en todo o momento. 

Os taxis serán desinfectados antes de recoller aos nenos. 

O alumno transportado chegará  a súa hora e sairán 5 minutos antes. 

Os taxistas serán os encargados de subir e baixar aos nenos e de poñerlles o cinto de 

seguridade. 

Na aula de Vilaza, se os dous taxis chegan á vez, primeiro baixarán os de un coche e 

despois de estar estes na aula, baixarán os seguintes. 

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS 

ESPAZOS 
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10.1 PREVISIÓNS DE USO DOUTROS ESPAZOS 

O espazo designado para a realización de Ed. Física debe ofrecer as mesmas 

garantías de seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, estará dotada de 

líquido desinfectante e panos desbotables, para limpar materiais e xabón para lavar as 

mans, o que permite  realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a 

sesión. 

Dentro da aula, nos espazos empregados polos mestres especialistas,  tamén haberá 

líquido desinfectante e panos desbotables, para limpar superficies despois do seu uso. 

Estes espazos ventilaranse en cada cambio de grupo. 

 

10.2 DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

Durante as clases de Educación física o habitual será empregar máscara, e salvo en 

situacións excepcionais poderán quitala.  

O material empregado será desinfectado despois de cada uso. 

O lavado de mans será obrigatorio antes e despois da actividade. 

 

10.3 PROCESO DE CAMBIO DE AULA 

O cambio de espazo dentro da aula realizarase de forma regulada e acompañados polo 

mestre especialista. 

Antes de finalizar, limparanse os postos de traballo e procederase á ventilación do 

espazo uns 10 minutos. 

 

10.4 USO DA BIBLIOTECA DE AULA 

Para un emprego seguro da biblioteca de aula, os alumnos hixienizarán as mans e 

levarán máscara durante a estancia na biblioteca. Despois do seu uso os libros 

quedarán en corentena ata o día seguinte.  

Manterase a distancia de seguridade. 

Para o servizo de préstamo os alumnos levarán os libros e á chegada á escola serán 

postos en corentena por espazo de 24 horas. 
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10.5 USO DOS ASEOS 

A limitación de aforo para os baños será a un usuario por aseo. Todos os aseos terán 

cartelería sobre o correcto lavado de mans e  a distancia a gardar. 

Despois de ir ao baño é obrigatorio lavar as mans. 

11.  MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

Dado o número de alumnos,o horario do recreo será o mesmo para todos. 

Os espazos os determinarán as mestras atendendo a climatoloxía, por exemplo. 

Os materiais empregados durante o tempo de lecer serán desinfectados e postos en 

corentena. 

 

11.1 VIXIANCIA NO RECREO 

A vixilancia do recreo estará feita por todos os mestres presentes en cada escola, 

como ven sendo habitual no CRA de Monterrei. 

12.  MEDIDAS ESPECIAIS PARA ED. INFANTIL, 1º E 2º 

CURSO DE ED. PRIMARIA 

12.1 METODOLOXÍA, USO DE RECANTOS E MATERIAIS DA AULA 

A pesares 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, o 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 intenta minimizar os riscos 

é algo complexo e que intentaremos facer deste xeito: 

● Asemblea: 
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En cada aula do CRA de Monterrei, será a titora a que organice as asembleas 

gardando as medidas de seguridade e distanciamento oportunas. 

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. 

● Colocación do alumnado / agrupamentos: 

A distribución do alumnado será por idades formando grupos estables de convivencia 

● Recunchos: 

Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en 

recunchos. O material dos recunchos reducirase ao imprescindible.  

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. 

Deberán desinfectarse as pezas empregando un produto viricida e realizar unha 

ventilación correcta da aula. 

● Uso de máscara 

Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, dado que 

temos grupos mixtos de ED. Infantil e 1º e 2º de ED. Primaria, 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 no lugar indicado. 

● Material 

- Material común: o material común empregado será desinfectado despois    de 

cada uso. 

- Material individual: Cada alumno disporá dunha caixa de plástico con tapa, onde 

gardará o seu material.  

● Aniversarios 
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Para celebrar os aniversarios de xeito seguro, as tortas e biscoitos que as familias 

traen, serán partidos en porcións individuais e repartidos sen contacto físico, 

empregando pinzas. 

O alumno homenaxeado soprará as velas na súa porción e con distancia con respecto 

aos seus compañeiros. 

 

12,2 ACTIVIDADES NO RECREO E MERENDA 

MERENDA 

Sempre que sexa posible a merenda farase no exterior, cando sexa dentro da aula, o 

alumno permanecerá sentado no seu sitio habitual. 

O encargado repartirá os manteis despois de desinfectar as mans. 

Antes de merendar terán que lavar as mans e ao rematar, desinfectar o seu mantel. 

 

ACTIVIDADES  

Os nosos espazos de recreo  permiten unha dispersión do alumnado e que poidan 

evitarse aglomeracións.  

Proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen moito contacto directo e con 

menos nivel de risco, como poden ser os xogos de precisión, os motórico-coordinativos 

(mariola, xoaniña, goma, comba), as agachadas. 

Os xogos e materiais comúns empregados no recreo quedarán en corentena. 

 

13. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

13.1 MEDIDAS 

O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as 

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE, en caso 

de ser necesario e  que segundo os casos actuais coa que  contamos no noso centro  

non é preciso, polo momento 
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14. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

14.1 MEDIDAS PARA AS REUNIÓNS DE MESTRES 

Na sala de Profesores haberá unha alfombra desinfectante na entrada, un dispensador de 

xel e panos desbotables, así como líquidos desinfectantes e toalliñas desbotables 

Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección 

dos equipos de traballo con xel hidroalcohólico. O uso da máscara será obrigatoria así 

como manter a distancia de seguridade establecida en 1 metro e medio, para o tal fin 

ampliouse a mesa de traballo para garantir  dita distancia. 

Os mestres do CRA de Monterrei reunirase telemáticamente sempre e cando non sexa 

imprescindible facelo presencialmente; neste último caso as normas serán as 

reflectidas anteriormente.  

Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de 

mans. 

14.2 MEDIDAS PARA AS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

CLAUSTRO 

O claustro de mestres do CRA de Monterrei reunirase telemáticamente sempre e cando 

non sexa imprescindible facelo presencialmente; neste último caso as normas serán as 

mesmas que se citan para as reunións de mestres. 

CONSELLO ESCOLAR 

Dado que o número de membros do Consello Escolar  é reducido, as reunións serán 

presenciais .  

As reunións terán lugar na sala de mestres, todos os asistentes levarán máscara e 

adoptarán as medidas de hixiene establecidas. 

15. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

15.1 FORMACIÓN EN SAÚDE 

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

hixiene fronte á covid-19. 

Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das 

Consellerías de Educación e Sanidade. 

15.2 DIFUSIÓN DAS MEDIDAS 

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 enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

15.3  PROFESORADO  COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS AULAS 

VIRTUAIS 

O coordinador Tic en colaboración coa mestra que conta con maior experiencia e que ten 

posto en marcha a nosa aula virtual, serán as responsables do traballo de mantemento da 

aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de 

información básica). 

O resto de funcións (comunicación coa UAC, co responsable Abalar de zona, divulgar 

accións de formación...) tamén forman parte das tarefas do coordinador Tics, polo que 

non supón ningún cambio. 

15.4 INSTRUCCIÓNS DE INICIO DE CURSO 

O claustro de mestres elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior 

brevidade posible para que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro.  

Como medidas especiais para o inicio de curso haberá unha reunión previa ao comezo 

das clases coas familias para informar de todas as novidades. Esta reunión terá lugar o 

martes día 8 de setembro nas diferentes aulas do CRA de Monterrei. 

O período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil non se prolongará máis do 30 

de setembro. 

15.5 DIFUSIÓN DO PLAN 

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

estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por 

calquera membro da comunidade educativa, será obxecto de difusión na páxina web do 

centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas.  
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16. ANEXOS 

ANEXO 1  

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19  

 

AULA DE  Data   

Alumno/-a  

Persoa que realiza a 
comunicación  

 

Sintomatoloxía 
descrita 
 
 
 

 

Acudiu ao médico  

Diagnóstico final   

Medidas 
aconselladas 
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ANEXO 2  

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO  

POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19  

 

Data   

Mestre-a  

Sintomatoloxía 
descrita 
 
 
 

 

Acudiu ao médico  

Diagnóstico final   

Medidas 
aconselladas 
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ANEXO 3 

AULA DE PAZOS  
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ANEXO 4 

AULA DE VENCES  
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ANEXO 5 

AULA DE VILAZA 
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ANEXO 6     CONTROL DE LIMPEZA DE ASEOS       

AULA:                        MES:  

Luns Martes Mércores Xoves Venres 
Hora:  Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 

 

    

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    

Luns Martes Mércores Xoves Venres 
Hora:  Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    
Luns Martes Mércores Xoves Venres 
Hora:  Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    
Luns Martes Mércores Xoves Venres 
Hora:  Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    
Luns Martes Mércores Xoves Venres 
Hora:  Hora: Hora: Hora: Hora: 
 
 
 

    

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
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ANEXO 7 

 
CONTROL DE VENTILACIÓN                             

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: 
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ANEXO 8 

CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación 

das medidas previstas  en canto á prevención e protección, tanto de 

traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo de 

plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que 

pode ser anexado ao Plan de adaptación a situación COVID -19 NO 

CURSO 2020/2021. 
 

 

 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da 

enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta 

síntomas da enfermidade no centro educativo? 

 
X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

Id. Medidas Organizativas 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 

aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 

establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería 

de Educación? 

 

X 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 

papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de 

dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 

dos alumnos? 

 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público, como 

na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

 

 

X 

 X 

 

 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 

cruzamento duns e outros? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os sentidos 

mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

 

 
  

X 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible? 
 

X 
 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 
 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 1,5 

metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

 

X 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade? 

 

   

X 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? X   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 
  X 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 
 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 

Educación? 

   

X 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal? 
 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración? 
   

X 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada uso? X   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)? 
  X 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

 



 Plan de Adaptación á situación COVID 19 

CRA MONTERREI 

36  

 

 

 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 

seguir de xeito individual? 

 

X 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o 

lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

 

X 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao 

lugar de traballo? 

   

X 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas de 

látex, panos, etc.)? 

 

X 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola 

Consellería? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para poder emprender e manter a 

actividade e limpeza requirida? 

 
X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?  

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial 

énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou 

os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 

ordenadores? 

 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene persoal (máscaras, luvas 

de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas 

as recollidas separadas)? 

 

 
X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 

síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 

adicionalmente con ventilación natural durante máis de quince minutos? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser 

en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, 
 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o 

acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o 

marcado pola Consellería de Educación? 

 

X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que presente 

síntomas da enfermidade? 

  

    X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)? 
     X   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Segundo o Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 do CRA. de Monterrei 

 

 


