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Protocolo baseado na resolución conxunta das Consellerías de Educación, 

Universidade e Formación Profesional e de Sanidade versión 06-07-2021 para a 

adaptación da Covid-19 para centros educativos durante o curso 2021/22. E 

adaptado a versión 01/10/2021. 

1. OBXECTO 

O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e 

seguras mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e 

individuais que deben adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso escolar 

2021/2022 de aplicación ao persoal que traballa no colexio e ao alumnado. 

O conxunto de medidas incluídas neste protocolo, son obxecto de revisión 

continua en función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as 

autoridades sanitarias autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando 

cando sexa necesario  se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren. 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

2.1 Principios sanitarios básicos 

Para evitar a aparición de abrochos e eventualmente deter unha posible 

transmisión comunitaria, adoptaranse medidas que permitan un labor de vixiancia 



Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 
 

Colexio Santo Ángel. Ourense 
 

3 

e monitoraxe continuas, tanto para a detección precoz de novos casos e dos seus 

contactos, como para o seguimento deles. 

Para isto, o “Equipo Covid-19” do Centro está formado por: 

 

MEMBROS DO EQUIPO COVID-19 

Antonia Rodríguez Villanueva Delegada Titular 
Alberto Ruiz Ecay  
Eva Morcillo Carrión  
Juan Carlos Forneiro Casas  
Teléfonos de contacto 988 220487  /  988 226962 
Correo electrónico equipocovid@colegiosantoangel.es 
 

Este Equipo é o referente para temas relacionados co coronavirus para o resto da 

Comunidade Educativa. A súa coordinadora é a encargada de manter a 

comunicación cos diferentes órganos das Consellerías de Educación e Sanidade, 

así como cos distintos membros da Comunidade Educativa. 

 

O Equipo Covid é o responsable de illar, na sala de illamento que se atopa no 

primeiro andar do edificio equipada co material de protección requirido, si hai un 

caso sospeitoso de Covid-19 e facer as tramitacións correspondentes.  

 

No curso 2021/2022 están matriculados 525 alumnos; o cadro de persoal docente 

está formado por 41 profesores. A isto hai que engadir 8 persoas de servizos do 

centro. O persoal do comedor escolar e das actividades extraescolares depende 

dunha empresa subcontratada polo colexio. De todos estes estamentos o Equipo 

ten acceso aos seus listados e datos persoais. 

 

No espazo Google workspace for education do colexio, con acceso dos docentes na 

carpeta Equipo Covid, atópase recollida a seguinte documentación: 

- Planos das aulas, ca colocación dos alumnos. 

- Seguimento de alumnos en corentena. 

- Expedientes de positivos 
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No arquivo do Equipo Covid, atópanse os listados, planos e colocación dos 

alumnos no comedor escolar. Así como as quendas do mesmo. Tamén se recollen 

os planos de colocación dos alumnos nas actividades extraescolares. 

 

O Protocolo de actuación deste equipo recóllese neste documento seguindo as 

directrices do protocolo de adaptación á Covid-19, versión 06-07-21 da Xunta de 

Galicia. As actuacións que sexa necesario dar a coñecer as familias faranse na 

Plataforma Educamos e ao profesorado no espacio Google workspace for 

education de uso interno do colexio. Na páxina Web, o que proceda, sempre  

seguindo o protocolo da LDPD. 

 

O persoal docente, non docente e o alumnado, cada día antes da entrada no 

Centro, realizará a enquisa clínico-epidemiolóxica, de autoavaliación que se 

encontra no  ANEXO I, deste documento, e procederá tal como nese anexo se 

recolle. 

 

Si un alumno/a que estea no colexio presenta algún síntoma dos recollidos no 

Anexo I, será conducido ao espazo de illamento e o E. Covid contactará coa familia 

para que pasen a recollelo e iniciar o protocolo de seguimento. 

 

Os alumnos e alumnas con condición vulnerable, o colexio seguirá os criterios 

sanitarios que o seu médico ou pediatra estableza, quen expedirá o documento no 

que consten estas medias e será entregadas pola familia ao centro, para que este 

o poida aplicar. 

 

Para dar cumprimento a responsabilidade que todos temos de permanecer illados 

ante a presentación de sintomatoloxía compatible ca Covid-19, os pais dos 

alumnos/as ou titores/as legais farán entrega ao colexio do documento  

“declaración responsable” conforme se comprometen á colaborar nas medidas de 

prevención ante a Covid-19.  ANEXO I (bis) 
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2.2 Comunicacións obrigatorias ante un caso de Covid-19 
 

Ante un caso confirmado de Covid-19 no colexio, o Equipo Covid, é o responsable 

de informar e estar en contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC), e 

colaborar aplicando as indicacións que dende esta recibe. A comunicación co 

mesmo farase a través da plataforma EduCovid e do número de teléfono 

dispoñible nesta aplicación. 

Como instrución xeral nos espazos pechados (aulas, comedor ...)  o Equipo Covid, 

para a localización dos contactos estreitos adoptará o criterio das persoas que se 

sitúen no radio de 2 m. da persoa positiva: 

 

En todo caso, ante un caso confirmado de Covid positivo no colexio, o Equipo 

Covid procederá segundo se recolle no punto 2A.4. do documento “Protocolo de 

adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para o curso 2021-2022, versión 06/07/21”. 

2.3 Medidas xerais de protección individual. 

Con carácter xeral, nas dependencias do colexio, a distancia interpersoal será de 

polo menos 1,5 metros. 

 

A organización do alumnado en educación Infantil e Primaria, é por grupos de 

convivencia estable.  En ESO durante as clases, nas aulas, o alumnado estará 
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sentado en pupitres  orientados no mesmo sentido, establecidos cunha distancia 

física mínima de 1,2 metros. Os  pupitres  están  colocados en liña mirando cara a 

dirección do posto do/a profesor/a. 

 

O alumnado de mais de 6 anos,  o profesorado e o demais persoal do colexio, 

teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os 

espazos do centro educativo aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. 

Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un 

estoxo específico para gardala en caso necesario.  

 

A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo/a pediatra ou 

facultativo/a da persoa obrigada.  

A etapa de Educación Infantil, para os menores de seis anos, igual se recomenda o 

distanciamento entre os alumnos/as e a motivación ao uso da máscara, así como a 

formación do uso correcto da máscara. Dentro do grupo estable de convivencia, 

faranse grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as. Entre estes grupos 

manterase una distancia de polo menos 1,5 metros. 

 

Medidas de prevención das que informamos a comunidade educativa e que son 

hábitos no noso colexio: 

1. Obrigatoriedade e correcto uso da máscara a partir de seis anos.   

2. Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

3. Ao tusir ou esbirrar, non retirarse a máscara, e cubrirse a boca e o nariz co 

cóbado flexionado 

4. Usar panos desbotables e tiralos tras o seu uso, facendo una posterior 

hixiene de mans. 

5. Hixiene de mans:  lavado frecuente e meticuloso con auga e xabón, durante 

polo menos 40 segundos; con xel hidroalcohólico durante polo menos 20 

segundos. 
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Os alumnos de Infantil fan a hixiene de mans sempre con auga e xabón ao 

entrar dende a rúa ao colexio, ao subir do recreo,  sempre que usen 

materiais compartidos e antes e despois de comer. 

Os alumnos e alumnas de Primaria e ESO fan un lavado frecuente e 

meticuloso das mans con xel hidroalcohólico. Antes e despois de ir ao aseo 

e sempre que o requira, fano con auga e xabón.  

6. Ventilación. Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan as fiestras 

permanecen abertas nas aulas e nos corredores. 

7. Todo o persoal que acceda ao colexio a entrada e a saída realizará a hixiene 

de mans. En todos os espazos comúns do colexio e en todas as entradas de 

acceso ao mesmo existen dispensadores para tal fin. 

Cada alumno/a fará dito rito baixo a verificación visual do profesor/a que 

está na porta. Unha vez na aula é responsabilidade do profesor/a da clase 

asegurarse de que esta hixiene se fixo adecuadamente.  

 

Axúdanos a crear hábitos: 

- Os carteis e murais expostos tanto nos corredores como no patio, son un 

recordatorio do uso correcto . 

- Nos aseos asinados a cada unha das clases, atópanse dispensadores de 

xabón e en cada aula dispensadores de solución hidroalcohólica.  

- Cada alumno/a trae na súa mochila o seu propio dispensador individual.  

- Os profesores/as que teñen a clase ao inicio da xornada e despois dos 

recreos son os/as responsables de que isto se faga adecuadamente. 

 

Sempre que se faga uso dalgún material que non sexa persoal o usuario realizará 

unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. 

2.4 Medidas xerais de limpeza no colexio 

O protocolo de limpeza recollido no documento “Plan de adaptación á situación 

COVID-19 no curso 2020/2021” baséase na RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
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Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación 

Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma 

de Galicia (Cecop), onde define o modo de proceder no que respecta ao servizo de 

limpeza do colexio. Os/as traballadores/as deste colectivo do Centro son 

coñecedores/as do seu contido.  

 

Enténdese por desinfección a limpeza das instalacións, con especial atención ás 

superficies de contacto máis frecuentes como: pomos de portas, mostradores, 

mobles, pasamáns, máquinas dispensadoras, chans, teléfonos e outros elementos 

de similares características. 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente 

preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopen 

no mercado e que son autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.  

Nos desinfectantes comerciais, respéctanse as indicacións da etiqueta. Tras a 

limpeza, os materiais empregados desbotaranse de xeito seguro. 

 

Realizase unha desinfección diaria dos postos de traballo, con especial atención a 

mostradores, anteparos, teclados, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e 

outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a 

aqueles utilizados por máis dun traballador/a. 

A limpeza nas aulas faise ao final da xornada escolar, isto é, en horario de tarde. 

Ao finalizar a quenda da mañá, deixaranse todas as xanelas das aulas abertas así 

como a cuarta parte das dos corredores. O mesmo se fará durante os tempos do 

recreo  sempre e cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan. 

 

Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, as xanelas permanecerán abertas 

nas aulas durante todo o período lectivo; si non o permiten abriranse cando 

menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos.  Así 

mesmo, as outras dependencias onde se dea concorrencia de persoas 

(departamento de orientación, sala de profesores, oficinas ...).  
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A limpeza de oficinas faise a primeira hora da tarde. Na portería faise ao mediodía 

unha desinfección. 

A limpeza dos aseos realizase ao finalizar o recreo ou ao final da xornada da mañá 

e á última hora da tarde. 

Dende as 8:15h da mañá ata as 20:30h do serán, está unha persoa do servizo de 

limpeza dispoñible por se fose necesaria calquera desinfección. 

 

Os residuos de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) xerados nas aulas e 

demais dependencias do colexio, serán refugados en papeleiras con bolsa que o 

persoal de limpeza recollerá e seguirá o establecido no punto 4.4. da versión 

06/07/21 do Protocolo de adaptación ao Contexto Covid-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-2022. 

  

2.5 Medidas xerais de protección colectiva 

Tal como se desprende do anterior, nas entradas do colexio, están instalados os 

dispensadores de xel hidroalcohólico. En todas as aulas atópase un dispensador 

de xel hidroalcohólico. Promocionamos que todo o alumnado teña na súa mochila 

o seu propio dispensador de xel hidroalcohólico. 

O decorado dos corredores así como as pegadas son un recordatorio das 

distancias mínimas de seguridade de polo menos 1,5 metros.  

3. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Subministración de material de protección 

O Equipo COVID-19 fará o inventario e distribuirá, de acordo coa administración 

do colexio, o material necesario para a protección colectiva. Cando sexa preciso 

repoñer material nas aulas, o Titor/a se encargará de solicitalo en conserxería 

quen logo de subministrarllo recollerao na nómina de material entregado.  

Corresponde á administración do colexio, a xestión dos materiais que se teñan 

que repoñer, cumprindo os protocolos institucionais. 
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4. XESTIÓN DE ABROCHOS 

Protocolo de actuación: 
Tal como quedou exposto en puntos anteriores, non asistirán ao centro: 

- aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 

compatibles con Covid-19,  

- aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de Covid-19, ou en 

período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa 

diagnosticada de Covid-19.  

- as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.  

 

Tanto   cas   persoas   que   teñan   diagnóstico   confirmado   como   aquelas 

determinadas  como  contacto  estreito  seguiranse as  indicacións  da  Central  de 

Seguimento  de  Contactos  para  o  seu  caso  concreto  de  acordo  co  Protocolo 

de  vixilancia  e  control  epidemiolóxico  fronte  ao  virus  SARS-CoV-1  (Covid-19) 

no  ámbito  educativo  non  universitario  de  Galicia.  

  (http://coronavirus.sergas.gal )   

 

Ante unha posible sospeita de caso Covid-19 no colexio, corresponde ao Equipo 

Covid-19 do Centro o seu coñecemento, ben porque a familia fixo unha 

comunicación ao Centro, ben porque se atopaba no Centro no momento da súa 

detección e este é a responsable de illalo na sala de illamento e contactar coa 

familia a quen se lle recordará os pasos que ten que seguir a partir deste intre 

(contactar co seu pediatra ...). 

 

En todo caso, reunírase o Equipo Covid  do colexio para valorar a incidencia e 

trasladar ao Equipo de Coordinación Operativa COVID da Xefatura Territorial de 

Educación, plataforma Educovid. O Equipo Covid dará traslado da repercusión 

ante a Dirección do colexio para que esta proceda segundo o que se recolle no 

“Plan de continxencia do colexio” e fará o seguimento na plataforma Google 

workspace for education do colexio. 
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Se o caso sospeitoso corresponde cun docente ou outro persoal contratado polo 

colexio, a Titularidade dará parte da incidencia á Mutua e procederase segundo as 

indicacións desta. Correspóndelle a Mutua determinar, previa solicitude da 

empresa, a vulnerabilidade dun traballador e determinar as medidas a adoptar ao 

seu posto de traballo. 

5. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

5.1 Regulación de circulacións e de entradas e saídas  
 

Nas entradas e saídas polos corredores, escaleiras, e zonas de paso circularase 

sempre pola man dereita e en fía, agás os nenos de 4º de Infantil que poderán 

facer a súa entrada á aula da man dun dos seus proxenitores. 

As entradas, horarios e itinerarios a seguir durante o curso están expostos na Web 

do colexio, e para a súa elaboración seguiuse o criterio de evitar a trazabilidade. 

Directrices a seguir en cada unha das etapas: 
 

ESO 

 Os alumnos/as entran polo patio interior.  

 Logo de facer a hixiene das mans soben á súa aula onde os espera o 

docente. 

 A entrada e saída fanas coas medidas de seguridade descritas no protocolo. 

 O horario é diferenciado segundo o curso dentro da etapa, e 

recoméndaselles concretar puntos de encontro afastados da porta de 

acceso ao colexio, para evitar aglomeracións nestas. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

4º de Educación Infantil. 

 Entrada por Portería e directamente á aula onde o mestre/a os recibe. 

 Solo poderá acompañar a cada alumno/a  un proxenitor/a, titor/a  e este 

non pode pasar á aula.  



Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 
 

Colexio Santo Ángel. Ourense 
 

12 

 O acompañante espera a que o mestre/a recolla ao neno/a.  

 Non se permite permanecer no corredor ao acompañante e seguirá en 

todo as medidas de seguridade.  

 Recollida  por Portería e directamente á aula onde o mestre/a os entrega. 

 

5º e 6º de Educación Infantil.  

 Entrada polo patio do pozo.  

 Os pais/nais/titores/as deixan os nenos no patio de pedras unha vez que se 

teñen asegurado de que un dos docentes que os recibe o ten baixo control.  

 Os pais/nais/titores/as abandonan o patio seguindo a sinalización. 

 Os nenos/as seguen o itinerario marcado ata a aula coas medidas de 

seguridade explicadas previamente polo seu titor/a na aula e feitos os 

simulacros oportunos. Á chegada a aula, o seu mestre inicia os rituais de 

hixiene. 

 Recollida polo patio de pedras seguindo a sinalización ata a zona de 

entrega. 

 No recinto do patio do pozo respectaranse en todo momento as medidas 

de seguridade. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º e 2º de Educación Primaria 

 Entrada polo patio do pozo.  

 Os pais/nais/titores/as deixan os nenos no patio do pozo unha vez que se 

teñen asegurado de que un dos docentes que recibe aos nenos o ten baixo 

control.  

 Os pais/nais/titores/as abandonarán o patio seguindo a sinalización. 

 Os nenos/as seguen o itinerario marcado ata aula coas medidas de 

seguridade explicadas previamente polo seu titor/a na aula e feitos os 

simulacros oportunos.  

 Na aula, o docente vela que mantén as medidas de seguridade. 
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 Recollida polo patio de pedras seguindo a sinalización ata a zona de 

entrega. 

 As familias que ademais dun neno/a de 5º ou 6º de Infantil teña que recoller 

a un 1º ou 2º de EP poderá permanecer no interior do patio respectando as 

distancias de seguridade. 

 No recinto do patio do pozo respectaranse en todo momento as medidas 

de seguridade. 

 

3º- 4º - 5º e 6º de Educación Primaria 

 Os alumnos/as entrarán polo patio interior.  

 Logo de facer a hixiene das mans soben á súa aula onde os espera o 

docente. 

 A entrada farana coas medidas de seguridade descritas no protocolo. 

 Recollida polo patio interior segundo os horarios. Recoméndase concretar 

puntos de encontro cos nenos/as afastados da porta de saída. 

 Os alumnos de 3º - 4º - 5º e 6º baixan en orde cumprindo as medidas de 

seguridade e non se deterán na porta agás aqueles rapaces que non sexan 

esperados que volverán para o patio a espera de resolver a incidencia co 

mestre da porta. 

 

Os alumnos/as que por algún motivo non os veñan a esperar permanecerán en 

portería gardando entre eles a distancia de seguridade. 

 

Cinco minutos antes das entradas e saídas dos alumnos/as, non se admite a 

permanencia de ninguén na portería para garantir o paso dos nenos por esta e 

facilitar a saída do centro aos alumnos/as e ao persoal do mesmo. Unha vez 

rematadas as entradas/saídas, as persoas poden acceder á portería ou ás oficinas 

do colexio, unicamente cando sexa estritamente necesario. Para todo aquilo que 

se poida resolver por correo electrónico ou por teléfono, priorizaranse estes 

medios. 
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O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará 

porque o material quede recollido e desinfectado polo alumnado. Tamén 

respectará os horarios establecidos e coidará que o alumnado estea preparado 

para saír ordenadamente respectando a distancia de seguridade. 

 

A atención das familias farase en horarios non coincidentes con horarios de 

entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. O colexio establece que 

esta comunicación sexa por medio da Plataforma Educamos, a través dun correo 

ao profesor/a e logo se se considera conveniente ter unha entrevista presencial, 

concertarase a hora. Esta se atenderá na Sala habilitada para este fin. Sempre que 

se poida facer por medios telemáticos elixirase este medio. 

 

Se algún alumno/a precisa pola súa condición física usar o elevador para os 

desprazamentos verticais, farao segundo segue. As subidas serán xestionadas 

dende portería e decidirase quen o acompaña no elevador. Nas baixadas (saídas) 

será o profesor/a da clase quen xestione o seu acompañamento. Só se permite 

utilizar o ascensor a dúas persoas xuntas, sendo obrigatorio o uso da máscara. 

 

É norma do colexio mentres sexa de aplicación este Plan de adaptación á situación 

Covid-19, que todas as reunións dos diferentes organismos ou estamentos que se 

poida se celebren preferentemente por medios telemáticos. 

 

5.2 Medidas relativas ás familias e ANPAS 
 

Mentres se atope en  vixencia este Plan de adaptación á Covid-19 no colexio, as 

actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos 

evitando en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias, 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada e utilizarase como 

mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina Web do centro e a 

Plataforma Educamos. 
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O medio prioritario de celebración das reunións ( claustros, Consello Escolar...) 

será preferentemente o telemático. 

 

5.3 Medidas xerais en relación co uso do servizo de comedor. 
 

O servizo do comedor escolar, está contratado á empresa Gastronomic 

restauración. O colexio ten asinado un contrato coa devandita empresa e é onde se 

recolle que se seguen os protocolos establecidos polas Consellerías de Educación 

e Sanidade, previa entrega deste. O persoal depende maioritariamente desta 

empresa e réxese pola normativa establecida na hostalaría.  

 

Unha das persoas do colexio é a coordinadora do servizo e a encargada de ser o 

enlace coas familias en materia de comedor. Tamén é a responsable de establecer 

quendas de comida en función de que o alumando se sente agrupado por grupos 

de convivencia, para garantir a continuidade do grupo de pertenza en Infantil e 

Primaria. Os grupos separaranse entre si de forma xenérica por 1,5 metros. O 

alumnado da ESO estará separado, por 1,5 metros de distancia sentados en 

oblicuo. É a responsable de que o protocolo se cumpra e de comunicar calquera 

incidencia sobre o mesmo ao Equipo Covid.  

 

Sempre que as circunstancias meteorolóxicas o permiten manterase a ventilación 

cruzada durante todo o servizo. Os días que non sexa posible entre as quendas 

ventilaranse con ventilación cruzada cando menos 15 minutos antes e 15 minutos 

despois de cada quenda.  

 

A encargada do comedor ao inicio de curso e sempre que xorden modificacións,  

fai entrega ao Equipo Covid do plano de colocación dos alumnos/as no comedor. 

Esta rexistra a asistencia diaria dos alumnos/as no servizo e Equipo Covid ten 

acceso a este arquivo, sempre que o precise. E vela porque as medidas de 

seguridade se cumpran: máscara sempre que non se este comendo, distancia, 

hixiene de mans e ventilación. 



Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 
 

Colexio Santo Ángel. Ourense 
 

16 

 

Os alumnos/as que asisten ao comedor levan ao mesmo un estoxo para gardar a 

máscara e tamén unha máscara de reposto, para unha vez acabado de comer e 

realizada a hixiene de mans facer o cambio da mesma. 

 

Cando remate a comida, o alumnado sairá por orde e unha vez realizada a hixiene 

de mans no baño que lle corresponda agruparanse nos patios dos recreos, 

habilitados por grupos previos establecidos para tal fin, ata o inicio da actividade 

lectiva de tarde que serán recollidos por un docente ou ata que os familiares os 

recollan se é o caso.   

 

O persoal da empresa colaboradora respectará e aplicará o que se recolle neste 

protocolo en material de recreos e utilización das dependencias comúns. 

No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario durante 

o servizo de comedor, a responsable do comedor informará de inmediato á 

responsable do Equipo Covid quen procederá segundo o establecido. En todo 

caso, illarase ao menor no espazo destinado polo centro para tal fin. 

 

5.4 Consideracións xerais na aula ordinaria. 
 

Tanto no pupitre como nos andeis, o alumnado gardará o seu material de xeito 

diferenciado, que non se confunda co de outros compañeiros/as. Nas perchas o 

material ou roupa colocarase do xeito mais individualizado posible. 

 

Sempre que se use material compartido o profesor velará porque o alumnado 

aplique a hixiene de mans antes e despois do uso. Nunca se poderá usar material 

compartido sen a previa desinfección  do mesmo e autorización do profesor/a 

responsable da clase, sendo isto aplicable para o lapis da lousa dixital. O profesor 

tamén garantirá que cada alumno/a, no caso de requirir ter que achegarse ao 

encerado, empregue un porta-xiz ou rotulador desinfectado previamente. 
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É responsabilidade de cada alumno/a ter o seu material de escritorio gardado nun 

estoxo ou semellante rotulado co seu nome ben visible. É responsabilidade do 

profesor/a que esta medida se cumpra e implicar ao alumnado na concienciación 

social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. 

 

Na percha que se asigne a cada alumno/a estará ben visible o nome de quen 

corresponda, o mesmo que se se utilizara algún casilleiro no armario. É 

responsabilidade de cada Titor/a de aula na primeira semana de curso que isto 

quede ben clarificado.  

 

É conveniente evitar os desprazamentos do alumnado na aula e a mobilidade 

entre aulas. É responsabilidade de cada docente que isto se faga sempre 

atendendo e cumprindo os protocolos que rexen neste documento. 

 

5.5 Consideracións especiais das aulas comúns 
 

Nas aulas consideradas de uso común: informática, tecnoloxía, psicomotricidade, 

música, plástica, ximnasio … porase en práctica todo o recollido no punto anterior. 

Ademais de engadir: 

1. O profesor titular da materia adaptará as programacións de acordo aos 

criterios que se elaboren dende o Seminario. 

2. Os xefes/as de Seminario serán os responsables de ter actualizado na porta 

destas aulas de uso común, un taboleiro que recolla a hora en que se fai 

uso da aula e curso que lle corresponde.  

3. É responsabilidade de todos/as que se xorde algún contratempo, non facer 

uso da aula se se considera que esta non cumpre coas debidas medidas 

hixiénicas. 

4. Terase en conta e sempre e onde a materia o permita, a substitución do 

emprego de materiais manipulativos por simulacións virtuais con medios 

informáticos coa fin de diminuír os contactos co material. 
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5. Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e 

minimizando o contacto con materiais manipulativos  

6. Nestas aulas é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das 

mesmas. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía 

propia de cada materia e se dende o Seminario así o  estiman, implicarán 

ao alumnado na desinfección ao inicio da actividade e unha vez terminada 

a clase para fomentar a concienciación social que ten a limpeza dos 

elementos comúns de uso privativo. 

7. No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na 

medida do posible. Cando se compartan materiais procurarase a súa 

limpeza e desinfección minimizando o uso de materiais que teñan que ser 

manipulados por varios alumnos. Realizaranse as modificacións precisas na 

programación da materia para garantir o cumprimento deste protocolo. 

Nas actividades ao aire libre, de maneira individual, a mais de dous metros 

non será obrigatorio o  uso da máscara. 

 

5.6 Cambios de clase 
 

Con carácter xeral, o alumnado seguirá aplicando o recollido nas normas que 

rexen son as recollidas no punto 3.4 “Consideracións xerais na aula ordinaria”. 

 

O alumnado no caso de ter que trasladarse a outra aula, será o profesor/a de aula 

quen organice a saída ordenada e paulatina do alumnado, respectando o 

establecido neste documento para os desprazamentos no colexio: 

 Saír de xeito  ordenado, continuo e de 1 en 1. 

 Manter a distancia de seguridade.  

 Agardar na porta da nova aula a que o profesor/a, unha vez feitas as 

comprobacións hixiénicas, ordene a que cada alumno/a ocupe o posto 

asignado. 

 Farase a hixiene de mans. 
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5.7 Uso da Biblioteca escolar 
 

A persoa responsable da biblioteca, dará a coñecer as normas de uso da 

Biblioteca, que se axustarán en todo ao que figura neste protocolo. En 

coordinación co profesor de aula, que será quen faga os grupos de 

desprazamento a esta para recoller ou entregar préstamos, establecerá os tempos 

de permanencia do grupo na mesma e sinalizará as mesas e outros postos que 

poden ser utilizados, de xeito que se manteña a distancia de seguridade. 

 

O alumnado fai a hixiene das mans antes e despois da estancia na sala e cumpre 

as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias e nos 

desprazamentos polo colexio. 

 

5.8 Uso dos aseos 
 

En función do grupos de alumnos/as, están asignados os aseos aos que se pode 

acceder. Nas portas dos mesmos aparece o curso e sexo. Cada Titor/a na primeira 

semana de curso darallo a coñecer aos seus alumnos/as e é a súa 

responsabilidade asegurarse da  automatización por parte destes.  

 

Cada docente educará ao alumnado e establecerá as pautas, segundo a idade, 

para que se cumpra coas normas de hixiene nos mesmos. A cartelería axuda a elo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro, o profesorado porá especial 

vixiancia tanto no aforo dos aseos (a metade da capacidade máxima) como en 

garantir que se cumpre coas medidas adoptadas. 

 

Se algunha persoa que non ten a condición de persoal do centro ou de alumnado, 

precisara usar  o aseo, unicamente poderá empregar o aseo ubicado en portería.  

No caso dunha situación especial que se presente co alumnado da etapa de 

infantil ou con NEE, o persoal que acompañe ao alumno/a para o aseo, sempre 

estará dotado da protección individual axeitada. 



Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 
 

Colexio Santo Ángel. Ourense 
 

20 

 

5.9 Medidas específicas para os recreos  
 

Distribución de espazos: 

- Patio exterior 

- Patio interior 

- Patio do pozo 

- Sala Multiusos 

- Patio Infantil 

Os grupos que fan o recreo nos patio exterior e interior, xiran. Se chove os que 

teñan o recreo nos patios exteriores, quedan na aula. 

A organización da distribucións de recreos, horarios e do profesorado asignado 

para a vixilancia ao mesmo, recóllese nunha táboa que se lles da a coñecer aos 

alumnos/as nos primeiros días de clase e que está exposta tanto nos corredores 

como nas salas de profesores. Esta distribución elaborase pola xefatura de 

estudos tendo en conta as indicacións marcadas para cumprir co protocolo de 

adaptación ao contexto da Covid-19 segundo a versión 06/07/21. 

 

5.10 Utilización da carteleira e decoración no colexio. 

O colexio está suficientemente decorado pola carteleira informativa referida a 

todas as medidas de seguridade marcadas polos organismos oficias que temos 

que adoptar para evitar a transmisión do Covid-19. Esta información está recollida 

nos carteis elaborados pola propia Xunta de Galicia e a Mutua preferentemente, e 

atópase visible nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo, advertindo 

sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID-19 e 

medidas de hixiene social e individual. 

Nas aulas é responsabilidade de cada titor/a ter actualizados todos os protocolos 

que os alumnos/as deben coñecer ademais da súa difusión. Nos aseos está posta 

a información sobre hixiene individual. 
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5.11 Medidas específicas para o alumnado de Educación Infantil. 
 

É labor dos mestres/as de Infantil a organización da aula de tal maneira que non 

exista na mesma materiais, xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente 

necesarios para o desenvolvemento da xornada. A organización da clase farase en 

grupos colaborativos cun máximo de 5 alumnos separados por unha distancia de 

1,5 metros entre grupos.  

 

Tal como se solicitou na folla do material, cada neno/a, terá a súa propia caixa no 

lugar que se lle asigne na aula e accederá a ela seguindo as indicacións do 

mestre/a. 

 

Cada inicio da xornada escolar, tal como se reflicte na programación, realizaranse 

accións de xeito lúdico nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a 

concienciación do alumnado coa pandemia. Non se empregará o xel 

hidroalcohólico senón o lavado de mans con auga e xabón.  

 

O xogo en recantos (ambientes) cada mestre delimitará e organizará o uso de 

materiais de xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso.  

Estes materiais non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección. O neno/a 

que traia o seu propio moneco ou o seu propio xogo, que non será de moitas 

pezas, ao final de cada xornada levárao á casa para a súa desinfección.  

 

Os recreos faranse permanecendo cada mestre co seu grupo en horario 

diferenciado e antes e despois do uso dos xogos do patio de Infantil os nenos 

farán o lavado de mans. O mesmo se fai despois dos obradoiros (robótica, 

xogos...), seguido da desinfección do material. 
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5.12 Merenda 
 

Tanto en Educación Infantil, Primaria e na ESO, a merenda, realizase na propia 

aula antes de baixar ao recreo e coa supervisión do mestre/a.  

 

5.13 Medidas específicas para laboratorios e talleres 
 

Será responsabilidade dos seminarios de facer as modificacións pertinentes nas 

programacións para que o seu uso sexa seguro e favorecendo cando sexa posible 

a utilización de materiais desbotables. 

En canto ao traballo que se planifique, aplicarase de xeito que sempre se 

hixienicen os útiles despois de cada actividade. 

 

5.14 Normas específicas para o alumnado con NEE 

Ao inicio de curso, o Departamento de Orientación, colaborará co equipo Covid na 

identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precise 

para a súa atención e adoptaranse as medidas que se considere necesarias con 

este grupo de alumnos/as tanto de hixiene como de protección. 

 

5.15 Medidas especificas para o profesorado 

Na Guía de Centro do colexio está recollido o código ético de todo Educador 

Calasancio e para todos os aspectos é o que rexe. 

Destaca cada docente pola súa conduta no cumprimento das medidas de 

protección, que é a mellor medida para inculcalo ao alumnado.  

 

O profesorado responsabilizarase da hixiene de mans e do material de uso 

docente, no cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas 

hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 
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As reunións do profesorado, realizaranse cumprindo as normas de protección e o 

aforo. Sempre que sexa posible usaranse medios telemáticos. 

As titorías, sempre que sexa posible,  faranse por videochamada ou teléfono. 

Cando esta teña que ser presencial será na Sala de Visitas e con cita previa.  

 

O persoal do colexio respecta os aforos en todas as dependencias do centro e vela 

porque se cumpran. Asegura que nos corredores e en portería sexan lugares de 

transito. 

6. MEDIDAS DE CARACTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

6.1 Educación en Saúde 

O Equipo COVID do colexio, garante que a información sobre os protocolos de 

actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas 

no colexio, chega e foi comprendida por toda a Comunidade Educativa. 

O Equipo Covid : 

 É o responsable de enviar a información que estime necesaria a todas as 

familias. Para a resolución de dúbidas que poidan xurdir pódese facer ao 

correo equipocovid@colegiosantoangel.es.  

 É o encargado de coidar que a  información dada e exposta na carteleira 

estea actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades 

sanitarias. 

 Velará porque se implementen  actividades de educación para a saúde que 

inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a 

COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da 

comunidade educativa. 

 Promoverá o desenvolvemento de iniciativas innovadoras para dinamizar e 

promover hábitos de vida activa e saudable no colexio.  

 Estará aberto ao que programe a Consellería de Sanidade e o SERGAS  que 

repercuta no colexio a través da presenza de profesionais no centro ou 

mediante fórmulas de teleformación.  
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 Da a coñecer a oferta formativa do Plan de formación do profesorado para 

o curso 2021/2022  onde se incluían cursos impartidos por profesionais 

sanitarios e anima a participación. 

 

6.2    Aulas virtuais e ensino a distancia 
 

Este apartado recóllese no documento Plan de continxencia do colexio: 

”Adaptación da Programación a un escenario en situación semipresencial e non 

presencial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.  

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19  

Rutina diaria a realizar antes de asistir ao colexio. 
Pretende ser útil para identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por 
coronavirus.  
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De presentar calquera destes síntomas, solicitar consulta no centro médico de 
cada quen e avisar ao colexio do motivo da súa ausencia. A partir deste intre 
manterase en illamento preventivo domiciliario. 

 

As persoas conviventes  do caso  positivo  que  estean  vacinadas  coa  pauta  
completa  ou  aquelas  que  fosen diagnosticadas  da  COVID  nos  últimos  6  
meses  poderán  acudir  tanto  á  escola  como ao  seu  posto  de  traballo,  
extremando  sempre  as  medidas  de  prevención. 

ANEXO I (bis) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
   

 

D./Dª ________________________________________________________, con DNI número 

________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 



Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 
 

Colexio Santo Ángel. Ourense 
 

26 

______________________________________________, matriculado no curso   _________,  

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO 

CONTEXTO DA COVID-19 do colexio  PARA O CURSO 2021-2022  e que, polo tanto 

coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa de autoavaliación 

da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao colexio e contactar cos 

servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en caso presentar cando menos un 

síntomas previstos.  

De igual xeito coñece a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria no 

caso de que o/a alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-

19. O alumno/a non poderá acudir ao colexio ata que así llelo indiquen os servizos 

sanitarios. 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo 

Covid do centro. 

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 

 


