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1-Xustificación. 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa en relación as medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020-

2021, o centro educativo elaborará un “Programa de Acollida” para o reinicio da actividade lectiva 

presencial o vindeiro 10 de setembro 

2-Novas normas de organización e funcionamento. 

2.1-Cando comeza o curso? 

O comezo de curso faise de xeito escalonado. 

-Xoves día 10 de setembro:  

*Infantil 3 anos. 

*Infantil 4 anos. 

*1º de primaria. 

*2º de primaria. 

*3º de primaria. 

-Venres día 11 de primaria: 

*Infantil 5 anos 

*4º de primaria. 

*5º de primaria. 

*6º de primaria. 

MOI IMPORTANTE: Os pais/nais non poden acceder en ningún momento ao recinto (como recinto 

enténdese tamén o patio, polo que non poderán pasar da cancela). 

Só poderán entrar pais/nais de infantil e só ata o porche de entrada, sin entrar en ningún momento no 

edificio e sempre mantendo a distancia de seguridade. 

2.2-Realización de auto enquisa diaria. 

Para a detección precoz no alumnado, os seus pais/nais/titores/as legais realizarán unha auto avaliación 

dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 

cuxos resultados NON teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Debe realizarse, cada 

mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na 

enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/ e a familia contactará inmediatamente co 

centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID 

(Formado por Alfonso e María José). 
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Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante 

dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 

xustificadas aos efectos de absentismo escolar. 

O centro pode establecer mecanismos para a identificación de síntomas no alumnado á entrada ao mesmo 

e/ou unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio de curso escolar. 

A medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas será realizada no seo da familia de forma 

diaria antes de acudir pola mañá ao centro escolar. 

O centro pode facer tamén medicións de temperatura se así o estima oportuno. 

O ALUMNADO CON CALQUERA SINTOMATOLOXÍA AGUDA DETECTADA NA ENTRADA AO CENTRO NON 

PODE ACCEDER AO MESMO. 
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2.3-Que acontece se os síntomas aparecen no centro educativo?  

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 levarase a un espazo separado de uso individual, 

colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu 

coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán 

chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia 

do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 

respiratoria chamarase ao 061. 

Contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a 

consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo 

específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres 

non se xestiona o seu traslado. 

Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidro alcohólico, papeleira de pedal e panos 

desbotables. 

2.4-Un familiar ten unha proba positiva ou ten sospeita, que facer? 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do 

centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa 

negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do 

centro. 

A persoa coordinadora COVID é o director do centro, Alfonso Muñoz Mato. 

2.5-Os grupos de convivencia estable. 

En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter 

xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de 

distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se 

realicen dentro do centro educativo. 
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Os grupos de convivencia estable son os seguintes: 

Etapa Nivel Número de alumnos Número de Mestres asignados Aula 

Infantil 3º-4º-5º 12 6 Aula infantil 

Primaria 1º e 2º 12 6 Aula de 1º e 2º 

Primaria 3º e 4º 7 6 Aula de 3º e 4º 

Primaria 5º e 6º 12 6 Aula de 5º e 6º 

 

2.6-Como se colocan os pupitres na aula? 

A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, para a aplicación do criterio 

de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras. 

2.7-Quen ten que usar máscara no centro educativo? 

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 

usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se 

cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, 

así como un estoxo específico para gardala en caso necesario. 

2.8-Existen excepcións para o uso da máscara? 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía 

para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A 

imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do obrigado. A 

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

persoa obrigada. 

2.9-O alumnado de infantil ten que levar máscara? 

Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula traballarase mediante 

grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se 

constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos 

contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 

Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que teña 

contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 

Será obrigatoria no transporte escolar. 
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2.10-Que acontece cos eventos e actividades? 

Quedan suspendidos os eventos ata que se produza unha mellora da situación que permita a súa 

realización (tomando os eventos como celebración tipo festival de nadal, celebración de aniversarios e 

actividades complementarias varias que se viñan realizando de xeito grupal no noso centro). 

2.11-O espazo de traballo e o material escolar. 

Todo o alumnado deberá traer ao centro: 

-2 máscaras (unha posta e outra de resposto) 

-Unha bolsa transpirable para gardar a máscara de reposto (de tela o de papel) 

-Panos de papel de uso individual (clínex) 

-Una friameira con tapa (tupper) para todo o material de clase (lapis, gomas, pinturas…). Esta friameira co 

material será de uso individual do/a neno/a e quedará sempre na aula para que o material poda ser 

desinfectado tódolos días. 

*Recoméndase etiquetar o material co nome do neno/a. 

2.12-Pódese compartir material? 

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. 

2.13-Que pasa se o alumnado ou o persoal non quere usar máscara? 

Teñen consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 

instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e 

persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

2.14-A entrada ao centro. 

A) Entrada ordinaria. 

O centro estará aberto para recibir ao alumnado dende as 9:05 horas da mañá, sendo a hora de comezo 

das clases as 9:15. 

Os autobuses entrarán (de 1 en 1) dentro do recinto escolar ata á beira do porche de entrada. 

O alumnado irá baixando de 1 en 1 comezando polos autobuses de Autos Puntero e rematando nos de 

Autos Santiso. 

A medida que van baixando realizase a pertinente desinfección de mans e dirixiranse ás súas aulas, onde xa 

estará esperando o titor ou mestre que teña clase con eles a primeira hora. Ocuparán o seu sitio e 
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permanecerán sentados á espera de que cheguen o resto de compañeiros/as. 

O itinerario de entrada está marcado con frechas no chan e con marcas que determinan o metro e medio 

de seguirdade pertinente. 

O alumnado que non faga uso do transporte escolar terá que esperar a que saian os buses do recinto 

escolar para poder entrar. Esperarán fóra do recinto mantendo a distancia de seguridade co resto de 

alumnado que non faga uso do transporte escolar. Unha vez que marchen os autobuses entrarán no centro 

de 1 en 1 (por orde de chegada) mantendo a distancia de seguridade e polo itinerario pintado para peóns. 

Só o alumnado de educación infantil poderá ser acompañado por un adulto responsable ata a o porche do 

centro (os acompañantes non poden entrar dentro do edificio) 

(NON SE PODE APARCAR NAS ZONAS DE PASO DO TRANSPORTE ESCOLAR) 

Sempre haberá un membro do profesorado nos corredores comprobando que se respectan os itinerarios 

marcados, así como a distancia de seguridade. 

B) Entrada fóra da hora por causa xustificada. 

As familias deberán avisar previamente ao centro (vía telefónica) de todas as entradas fóra do horario 

establecido. Unha vez chegados ao centro deberán de chamar por teléfono para avisar e un mestre baixará 

á entrada para asegurarse de que o alumno/a fai a desinfección de mans pertinente. Os responsables non 

poderán entrar no recinto escolar, a excepción do alumnado de infantil, que os poderán acompañar ata a 

porta pero nunca entrando dentro do edificio. 

Tamén se pode dar aviso da hora de entrada o día anterior por correo electrónico. 

2.15-A saída do centro 

A) Saída ordinaria. 

As saídas do centro faranse de xeito escalonado. 

Comezará a saída ás 14:00 do alumnado de infantil. De un en un, desinfectando mans e subindo ao autobús 

correspondente. 

Unha vez que todo o alumnado de infantil esté sentado comezará a saír o alumnado de 5º e 6º de primaria, 

previa desinfección de mans, baixo supervisión do mestre que ten clase na última hora e respectando o 

itinerario marcado e a distancia de seguridade. 

O seguinte grupo será o grupo de 1º e 2º coas mesmas indicacións que para o grupo anterior. 

Por último sairá o alumnado de 3º e 4º coas mesmas indicacións que o grupo anterior. 

O alumnado que non faga uso do transporte escolar irá saíndo polo itinerario marcado para os peóns unha 

vez que xa non estén os autobuses, de 1 en 1 e mantendo a distancia de seguridade. As familias esperarán 
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fóra do recinto e mantendo a distancia de seguridade (haberá un mestre controlando o mantemento da 

distancia de seguridade e desinfección de mans o alumnado que non faga uso do transporte) 

O alumnado non transportados terá que esperar á saída de todos os autobuses. A espera será no porche do 

centro se sempre mantendo a distancia de seguridad eco resto de alumnado non transportado. 

(NON SE PODE APARCAR NAS ZONAS DE PASO DO TRANSPORTE ESCOLAR) 

B) Saída fóra do horario establecido por causa xustificada. 

As familias deberán avisar previamente ao centro (vía telefónica) de todas as saídas fóra do horario 

establecido. Unha vez chegados ao centro deberán de chamar por teléfono para avisar e un mestre 

encargarase de que o alumno/a faga a desinfección de mans pertinente antes de marchar. Os responsables 

esperarán sempre fóra do recinto escolar, a excepción do alumnado de infantil. 

Tamén se pode dar aviso da hora de saída o día anterior por correo electrónico. 

2.16-O tempo de lecer 

A) Espazos e grupos. 

O horario do recreo será de 12 a 12.30. (infantil sae ás 11:50) 

Poderán utilizar elementos de uso común os membros do mesmo grupo estable de convivencia, previa 

desinfección dos mesmos. 

Estes elementos terán que ser desinfectados unha vez rematado o recreo. 

A.1) Recreo no exterior. 

Hai 4 zonas diferenciadas para o recreo. Todas as zonas serán usadas de xeito rotativo, excepto a zona de 

infantil que será sempre a mesma. 

Os turnos serán os seguintes: 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Zona parque infantil Infantil Infantil Infantil Infantil Infantil 

Zona 1 1º-2º 3º-4º 5º-6º 1º-2º 3º-4º 

Zona 2 3º-4º 5º-6º 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Zona pista polideportiva 5º-6º 1º-2º 3º-4º 5º-6º 1º-2º 

 

*Zona 1 é a primeria zona que hai de patio según se entra pola cancela. 

*Zona 2 é a segunda zona que hai de patio según se entra pola cancela. 

*Zona parque infantil é a zona do parque cos columpios. 
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*Zona pista polideportiva é a pista pechada de fútbol/baloncesto. 

A.2) Recreo os días de chuvia. 

Para os días de chuvia os recreos realizaranse coa metade do alumnado dentro do centro e a outra metade 

no pavillón. 

Dentro do centro haberá 2 zonas delimitadas, a aula de infantil que será sempre ocupada por este 

alumnado, e a biblioteca que se utilizará de xeito rotativo. 

O pavillón será tamén utilizado de xeito rotativo e dividarese pola metade para separar aos grupos estables 

de convivencia. 

As quendas son as seguintes: 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Aula infantil Infantil Infantil Infantil Infantil Infantil 

Biblioteca 1º-2º 3º-4º 5º-6º 1º-2º 3º-4º 

Pavillón 1 3º-4º 5º-6º 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Pavillón 2 5º-6º 1º-2º 3º-4º 5º-6º 1º-2º 

 

B) Saídas e entradas do recreo. 

B.1) Saídas. 

A saída ao recreo tamén se fará de xeito escalonado. 

A saída ao recreo comezará ás 11:50 horas. 

Todos os grupos sairán de 1 en 1, previa desinfección de mans e seguindo as indicacións do mestre e o 

itinerario marcado. Sairán na seguinte orde: 

1º alumnado de infantil. 

2º alumnado de 5º e 6º. 

3º alumnado de 1º e 2º 

4º alumnado de 3º e 4º 

MERENDAS: As merendas faranse no patio, e sempre mantendo de xeito estrito a distancia de 

seguridadade, xa que é un momento no que non van a ter a máscara posta. 

Infantil merenda na aula antes de saír ao patio. 
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B.2) Entradas. 

Non se tocará o timbre para evitar o “efecto chamada” que pode producir aglomeracións. 

Cada mestre irá a buscar ao patio ao grupo co que lle corresponda clase pola seguinte orde: 

1º grupo de 3º e 4º, que pasarán polo baño para facer desinfección de mans. 

2º grupo de 1º e 2º, que pasarán polo baño para facer desinfección de mans. 

3º grupo de 5º e 6º, que pasará polo baño para facer desinfección de mans. 

4º grupo de infantil, que pasará polo baño para facer desinfección de mans. 

*Refórzase a vixilancia dos períodos de recreo con quendas de 2 mestres. 

2.17-Realización de titorías e comunicación coas familias. 

A) Titorías. 

-Titorías preferentemente telemáticas (videochamada ou vía telefónica). Sempre con cita previa de 24 

horas. 

-A cita previa solicítase en horario lectivo chamando ao centro ou por correo electrónico.  

NUNCA UTILIZANDO A MENSAXERÍA WHATSAPP NIN CHAMANDO AO MÓBIL PARTICULAR DOS DOCENTES 

-O horario de titorías por norma xeral será os martes de 16:00 a 17:00 horas. En caso de que as familias non 

poidan nese horario intentarase buscar outra hora para levala a cabo. 

-No caso excepcional de titoría presencial farase con cita previa (solicitude en horario lectivo chamando ao 

centro ou por correo electrónico) de 48 horas e terán lugar na aula da titoría e coas seguintes medias: 

*Emprego de máscara. 

*Hixiene de mans ao acceder á aula. 

*Mampara separadora. 

*No caso de ser precisa a revisión dunha proba escrita, solicitase previamente copia para evitar a 

manipulación conxunta de documentos. 

-As reunión de inicio de curso faranse por turnos na biblioteca do centro para garantir o metro e medio de 

distancia de seguridade (limítase a presenza a unha persoa por familia). 

B) Comunicación coas familias. 

B.1) O centro coas familias. 

-Este curso as diferentes notas que antes se enviaban por papel, agora farase por correo electrónico ou 

whatsapp. 

-Para comunicacións puntuais a unha familia en concreto seguirá facendose por vía telefónica. 
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B.2) As familias co centro e o profesorado. 

-A comunicación das familias co centro e/ou profesorado será sempre a través do teléfono do centro ou do 

correo electrónico e en horario lectivo. 

-Non se poden utilizar os grupos de whatsapp para dar avisos. 

-Non se poden dar avisos particulares ao teléfono privado dos docentes. 

B.3) Entrega de documentos e/ou xestión administrativa co centro. 

Para os casos nos que algunha familia teña que entregar documentación no centro, seguirase o 

procedemento seguinte. 

-O centro enviará a través do alumno/a a documentación a cumprimentar. 

-O/a alumno/a entregará a documentación na casa para que sexa cuberta. 

-Unha vez cuberta a documentación farase unha foto da mesma e será enviada por whatsapp ou correo 

electrónico ao centro (sempre en horario de luns a venres de 9:15 a 14:15 e os martes de 15:30 a 17:30). 

Para envíos por whattsapp faise ao teléfono de Alfonso. 

-Dende a dirección descargarase a foto enviada para levar a cabo tódalas xesións necesarias. 

2.18-Horario de atención a familias por parte da dirección do centro. 

O horario de atención a país é o seguinte: 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

9:15 a 

10:10 

    X 

10:10 a 

11:05 

   X  

11:05 a 

12:00 

  X   

12:00 a 

12:30 

     

12:30 a 

13:25 

X X   X 

13:25 a 14: 

15 

X X X  X 
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3-Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

Corresponde ao Concello xestionar, planificar, organizar e desenvolver as medidas de limpeza do centro. 

A) Prevención 

O centro educativo non é alleo á situación sociale, polo tanto, establecendo un paralelismo coas normas 

xerais de prevención para calquera cidadán, os obxectivosserán os seguintes 

-Evitar aglomeracións: 

*Diseminar as entradas e saídasdo alumnado. 

*Marcar as rutas que segue o alumnado para circular polo centro para que o fagan mantendo distancia de 

seguridade e itinerario sempre pola dereita. 

*Dividir o patio para que cada nivel educativo dispoña dunha zona de recreo. 

*Regular o acceso aos aseos. 

*Regular o acceso ao centro de todas as persoas. 

-Distancia social: 

*Distribuír as mesas nas aulas de tal xeito que exista a maior separación posible entre o alumnado 

atendendo ao número de alumnos/as por aula e ao espazo dispoñible.  

*Evitar, na medida do posible, situacións de contacto físico. 

-Responsabilidade individual: 

*O profesorado debe comprometerse a facer un auto test antes de acudir ao centro para evitar ir a 

traballar con sintomatoloxía compatible coa covid. 

*As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as ao colexio se presentan 

algúns dos síntomas compatibles coa covid; para elo deberán facer un test diario no que comproben a 

temperatura, a presenza de tose seca, dificultade respiratoria, a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, 

fatiga severa ou diarrea. Para formalizar dito compromiso, deberán asinar unha declaración responsable. 

B) Hixiene 

Neste apartado resumimos as accións a levar a cabopara reforzar a hixiene xeral do centro e a adquisición 

de hábitos e rutinas de responsabilidade individual. 

-Hixiene xeral do centro: 

*Reforzar o servizo de limpeza aumentando as horas dedicadas a esta tarefa. 

*Realizar unha desinfección dos aseos e superficies de uso intenso 2 veces ao día durante o horario lectivo. 

*Facer limpeza de aulas e espazos comúns pola tarde. 

*Establecer un control da ventilación correcta e abundante das aulas. 
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*Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado. 

-Hixiene persoal: 

*Facer 5 limpezas e desinfeccións das mans, para o que haberá dispensadores de hidroxel nas aulas e 

xabón líquido nos baños 

*Adquirir hábitos como tusir ou esbirrar contra o cóbado, evitar tocar a cara ou levar obxectos á boca. 

*Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

C) Rutinas de responsabilidade individual. 

-Os usuarios de espazos e elementos común deben adquirir a conciencia de que debe recaer sobre eles a 

desinfección previa ao uso. Para iso haberá virucida de superficie e panos desbotables de papel.  

-Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre ou cada alumno ten uns elementos de emprego 

persoal, como son a mesa de traballo, bolígrafos, etc. É moi saudable interiorizar a limpeza deses 

elementos de xeito periódico, o que non exime da limpeza que poida facer o persoal de limpeza. 

-Facilitar o labor do persoal de limpeza: as nosas accións repercuten no traballo doutras persoas. Resultaría 

inadmisible que o persoal de limpeza teña que colocar antes de limpar, é traballo do alumnado e do 

profesorado ter as mesas ordenadas e recollidas, así como os armarios, e non deixar cousas polo chan. 

Deste xeito, o persoal de limpeza pode optimizar o seu tempo de traballo e dedicalo aos labores propios. 

D) Elementos de limpeza a disposición da comunidade educativa. 

-Xel: en todas as aulas e espazos comúns. 

-Xabón: nos aseos. 

-Panos desbotables: en todas as aulas, baños e espazos comúns. 

-Produto virucida: en todas as aulas e espazos comúns. 

-Felpudos desinfectantes :nos accesos ao centro 

E) Protección. 

-Uso de máscara. 

*Obrigatoriao para todo o profesorado. 

*Obrigatorio para todo o alumnado de Educación Primaria. 

*Recomendable para o alumnado de Educación infantil, para todos aqueles momentos nos que non se 

poida garantir o distanciamento social.  

F) Pantallas. 

-De uso voluntario para o profesorado e sempre como complemento á máscara. Non se contempla para o 

alumnado. 
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-Recomendable para profesorado de Al/PT. 

G) Mamparas. 

-Despachos de administración do centro. 

-Mesas do profesorado. 

4-Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesarias para o seu 

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

No mes de marzo, coa suspensión das clases presenciais, tivemos que poñer en marcha en moi pouco 

tempo, un sistema para seguir adiante co ensino-aprendizaxe do alumnado. 

Atopámonos cun grave problema de conexión por parte da maioría das familias, polo que se descartou 

dende un principo ofrecer clases por videoconferencia. 

Finalmente optouse por crear grupos de whatsapp de aula no que tamén se atopaba o titor. Colgáronse 

diariamente nos grupos e na páxina web do centro as actividades a realizar cada día, estando o profesorado 

disponible en horario lectivo para resolución de dúbidas. 

O alumnado facía as actividades propostas, que eran enviadas en fotos aos Mestres correspondentes, que á 

súa vez devolvían as fotos ás familias coas actividades corrixidas. 

En caso de ter que volver a un ensino a distancia ou semipresencial, cremos que teríamos que volver a 

optar por esta modalidade. Aínda así, cremos que se debería de levar a cabo como formación básica para a 

comunidade educativa a seguinte: 

-Acceso á aula virtual. 

-Acceso aos diferentes cursos/áreas nos que estea matriculado. 

-Envío de tarefas a través da aula virtual. 

-Xestión da súa conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta (de 3º a 6º de primaria) 

-Envío de mesaxes por vía interna da aula virtual. 

Con todo isto, as tarefas mínimas que se deberán levar a cabo ao longo do mes de setembro son as 

seguintes. 

1º e 2º de primaria. 

-Facilitar usuario e contrasinal. 

-Acceder á aula virtual e curso correspondente. 

-Visualizar contidos na aula virtual. 

3º e 4º de primaria 

-Facilitar usuario e contrasinal. 
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-Acceder á aula virtual e curso correspondente. 

-Visualizar contidos na aula virtual. 

-Realizar tarefas na aula virutal: cuestionarios, caixas de texto, actividade interactiva, envío de arquivos. 

5º e 6º de primaria. 

-Facilitar usuario e contrasinal. 

-Acceder á aula virtual e curso correspondente. 

-Visualizar contidos na aula virtual. 

-Realizar tarefas na aula virutal: cuestionarios, caixas de texto, actividade interactiva, envío de arquivos. 

-Empego de ferramentas ofimáticas básicas e tratamento de arquivos: procesadores de textos, imaxes, 

cámara… 

5-Atención a aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades en grupo de acollida e 

cohesión. 

-Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen contacto físico ou transmitir 

emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas. 

-A mímica pode ser unha ferramenta moi útil para substituír accións que implican contacto físico,como 

unha aperta. O deseño deste tipo de xogos e dinámicas deberían estar presentes nas primeiras sesións e 

semanas. 

-A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. Estar 

afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e empatía, debemos 

evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois calquera de nós podemos pasar por esa situación aínda 

sen ter cometido actos imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte de que un compañeiro/a contrae a 

enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, senón apoiala emocionalmente. 

-Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a difusión de bulos e as 

bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso alumnado para que non caia encadeas de 

transmisión de información que non estea fundamentada e confirmada, estamos nunha época na que se 

pode ferir a compañeiros/as facendo comentarios en torno ao seu estado de saúde que poden alterar a 

convivencia no colexio. Sucede o mesmo coas bromas de mal gusto relacionadas co coronavirus, non cabe 

dúbida de que o emisor seguramente non teña intención ofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as 

con parentes ou coñecidos afectados/as poidan verse violentados por esta situación, polo que temos que 

intentar evitalas. 

-Será importante transmitir que se trata dunha situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de 
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todos/as, e como cidadáns debemos cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear o 

virus e conseguir que todo isto acabe. 

-O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a que se exprese, a 

que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións, deste xeito podemos facelos partícipes 

de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios. 

-Empregaranse diferentes metodoloxías, máis participativas e baseadas principalmente no diálogo e na 

comunicación, onde o alumnado poda compartir os seus sentimentos e emocións vividas. 

-O Departamento de Orientación atenderá de forma máis individualizada a aqueles nenos e nenas que 

presenten unhas necesidades máis específicas. 

 


