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

Profesional e Innovación Educativa en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no

curso  académico  2020-2021,  a  dirección  do  centro  educativo  elaborará  un  “Programa  de

Acollida” co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade

lectiva  presencial  durante  o  curso  2019/2020  que  será  presentado  ao  Consello  Escolar  do

centro e que contará  cos seguintes puntos:

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o
seu  desenvolvemento  na  modalidade  de  ensino  presencial  ou,  de  ser  o  caso,  non
presencial. 

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais
de acollida e cohesión.
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a. Novas normas de organización e funcionamento do centro.

O  plan  de  adaptación  á  situación  covid-19  implica  unha  serie  de  cambios  e  modificacións

temporais nas Normas de Organización e Funcionamento do colexio.

Estas son as máis salientables:

 GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE

✔ 4º/ 5º/6º de E. Infantil con 14 alumnos/as

✔ 1º e 2º de E. Primaria con 13 alumnos/as

✔ 3º e 4º de E. Primaria con 15 alumnos/as

✔ 5º e 6º de E. Primaria con 11alumnos/as

Cada un destes grupos será considerado un grupo de convivencia estable. O alumnado dese

grupo pode relacionarse entre si pero ten que evitar a relación co resto dos grupos estables.

Evitar que os diferentes grupos estables se relacionen entre si obriga a reorganizar as entradas,

saídas e recreos entre outros aspectos.

 ENTRADAS E SAÍDAS

Tanto nas entradas como nas saídas hai que evitar as aglomeracións de persoas polo que
se establece o seguinte procedemento:

✔ Pola  mañá  só  poden  acceder  ao  recinto  escolar  os  acompañantes  do  alumnado  de

Educación Infantil de 3 anos (4º EI) que seguirá as instrucións da titora.

✔ Os acompañantes do resto de nenos/as non poden acceder ao centro nin cando traen nin

cando recollen aos seus/ súas fillos/as 

✔ Só deberá vir un acompañante por cada alumno ou alumna.

✔ Deberase vir coa máscara posta  e tratando de  gardar a distancia de seguridade.
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✔ Será fundamental a puntualidade.

✔ En canto o alumno/a entre ou saia os acompañantes deben abandonar os arredores do

centro para evitar a formación de grupos de persoas.

✔ Débese evitar, se é posible, que os acompañantes sexan persoas de risco.

✔ Temos dúas portas de acceso e saída  do centro: a

 - Porta principal esquerda será para o alumnado de E Infantil. 

 - Porta principal dereita será para o alumnado da E. Primaria.

✔ Para os recreos de Primaria o alumnado empregará a porta que da a pista de baloncesto.

Cada docente que vaia co grupo  vixiará que no momento de saír garden a distancia de

seguridade

ENTRADAS:

✔ Á apertura da cancela será ás 8:50H, hora da chegada dos autobuses. 

✔ Primeiro accederá ao centro o alumnado que fai uso da liña de transporte escolar.

✔  Baixarán do autobús e dirixiranse cara a porta correspondente segundo a etapa

educativa. Haberá un docente para dirixilos.

✔ Cando remate de entrar o alumnado de transporte poderá entrar ao recinto o

alumnado que ven coa familia. Como xa se dixo anteriormente os acompañantes

non  accederán  ao  recinto  escolar,  unicamente  o  pode  facer  as  familias  dos

nenos/nenas de 3 anos.

✔ O alumnado de Infantil pasará ao espazo interior que neste curso se habilitou para os

seus recreos nos días de chuvia.  Alí  estará vixiado polo docente que lle corresponda

garda ese día.
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✔ O alumnado  de  Primaria  vai  á  porta  asignada  e  entra   seguindo  as  indicacións  do

profesor/a da porta (distancia, facer hixiene de mans, colocación no espazo sinalado para

cada grupo estable)

✔ O alumnado deberá levar máscara en todo momento agás o de Infantil  aínda que si é

recomendable.

SAÍDAS:

✔ O alumnado de E. Infantil empezará a saír ás 13:50h.

✔ O alumnado de E. Primaria sairá ás 14:00h.

✔ O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva acompañará ao alumnado para

que saia ordenadamente e respectando a distancia de seguridade, no horario establecido

de xeito que se eviten demoras. Sairán respectado os grupos estables.

✔ O alumnado sairá sempre acompañado polo mestre/a ata a porta. Xa no portalón haberá

outro docente de vixilancia supervisando a marcha do centro.

✔ Deberase respectar ao máximo o horario  para evitar a formación de grupos.

✔ O alumnado de E. Infantil será entregado polo seu mestre/a ás familias e as coidadoras

dos autobuses.

✔ Saírase mantendo a distancia de seguridade e sempre sen xuntarse con  outro grupo. Se

é necesario hai que esperar.

Tanto nas entradas coma nas saídas o alumnado de Primaria circulará nos corredores, de forma

individual, gardando a distancia e sen tocar as paredes. Haberá elementos sinalizadores no chan

para facilitarlles o lugar.

RECREOS.

✔ O recreo é de 11:30 a 12:00h.

✔ O alumnado fará a merenda na aula vixiado polo docente co que estean nese momento pois é

un momento no que sacan a máscara e que supón maior risco de contacto. Tanto antes da

merenda como despois levarase a cabo a hixiene de mans. 
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✔ Será o titor/a quen lle explique ao inicio da semana que zona lles toca, facendo fincapé en

que non se pode saír do espazo sinalado.

✔ Procurarase que o alumnado vaia ao aseo antes de saír ao recreo.

✔ Cada grupo estable sairá e entrará separado dos demais, seguindo as indicacións do seu

mestre.

✔ O principal problema do noso recreo é a falta de patio cuberto de dimensións adecuadas para

poder facer os recreos nos días de chuvia. Polo tanto neses días quedará cada grupo na súa

aula. No caso de Infantil ten un espazo preparado para estas ocasións.

✔ Cada grupo estable ten o seu espazo exterior para estar no recreo. Os tres espazos son os

seguintes: zona de pista de fútbol, zona de pista de baloncesto e zona dereita da parte baixa

do centro. Cada  grupo estable estará unha semana en cada zona. 

✔ Cada clase poderá ter os seus propios materiais de xogos para o uso dos nenos/as desa

clase:  cordas,  gomas,  buxainas,  balóns,  palas,  caldeiros,  camións…O  titor/a  deberá

responsabilizarse de sacalos cando estime oportuno e ao rematar desinfectalos.

✔ No caso de Infantil o recreo exterior será no parque habitual pero non poderá empregar a

zona de columpios que está precintada.

✔ A volta do recreo procederase, tamén, a hixienizar as mans.

✔ Entrarán directos para a súa aula onde o mestre que lle corresponda comprobará que fan a

adecuada hixiene de mans.

GARDAS

✔ Cada docente terá garda de entrada  co grupo ao que lle vaia dar clase. Do mesmo xeito,

cada docente terá garda de saída co grupo ao que lle de clase na última sesión.

No portalón haberá un docente vixiando a entrada e a saída. 

✔ Na entrada/ saída de Primaria haberá un mestre comprobando a correcta hixiene de mans.

✔ Educación Infantil fai a hixiene de mans dentro da súa aula.
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✔ No recreo haberá dous mestres de garda.

TITORÍAS, COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

As titorías serán sempre con cita previa e levaranse a cabo baixo dúas modalidades:

✔ Virtual:  Esta vai  a ser a opción preferente. Empregarase  a chamada telefónica ou

videochamada.

✔ Presencial: Esta modalidade levarase a cabo de maneira excepcional. Neste caso a

reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantido a

distancia social. O asistente á titoría levará máscara, fará a pertinente desinfección de

mans e gardará a distancia de seguridade.

✔ Para a comunicación coas familias utilizarase a aplicación a páxina web do centro, a

aplicación   abalarmóbil,  whatsapp,  correo  electrónico...  Para  informacións  puntuais

empregarase o teléfono do centro. 

✔ As  familias  non  deben  acceder  ao  edificio,  para  tarefas  administrativas  usarase

preferentemente o teléfono, o correo electrónico e de ter que vir presencialmente, farase

a ser posible pola fiestra do despacho de dirección.

BIBLIOTECA

✔ A biblioteca é un dos espazos nós que máis cambios se van a facer para a súa utilización

posto que pasa a ser un espazo polo que pasaba diariamente alumnado das diferentes clases

a ser un espazo con control de acceso estrito.

PROTOCOLO: 

➢É obrigatorio o uso da máscara.

➢Realizarase a hixiene de mans ao entrar e ao saír da biblioteca.

➢Deberase manter a distancia de seguridade.

➢

15127 Baíñas- Vimianzo
             A Coruña
Tfno.  881960010/ 11
 ceip.bainas@edu.xunta.gal

                                  CEIP BAÍÑAS
www.edu.xunta.gal/centros/

ceipbainas



➢Poderán acceder á biblioteca por grupo estable de convivencia e non superando o 50% 

do aforo.

➢Os espazos de uso estarán sinalizados.

➢ Cada titor/a distribuirá ó alumnado nos diferentes espazos habilitados, e facilitaralle os

libros.

➢ Respectarase a distribución da biblioteca: non se poden xuntar cadeiras, facer grupos,

mover os libros nos andeis,...

➢ Non se empregará a biblioteca nos recreos, xa que deberán facer uso da mesma grupos

estables.

➢ Promoverase a biblioteca de aula e itinerante. Os titores/as serán os encargados de 

recoller o material que precisen para a aula.

➢ A biblioteca cumprirá os requisitos necesarios de hixiene, separación e ventilación.

➢ O alumnado non empregará o carné. A biblioteca contará cun listado dos nenos/as cos

correspondentes  números  de  lector,  para  que  o  titor/a  ou  profesor  de  garda  poida

realizar o préstamo.

➢ Non se empregarán os marcadores dos libros, xa que unha vez elixido un libro, non se

poderá devolver ó andel.

➢ Os nenos/as poderán levar os libros escollidos en forma de préstamo, e se rexeitan

levalos, terán que entregarllo ao titor/a para depositalos nunhas caixas habilitadas, e así

realizar a requirida corentena.

➢ Todo o material manexado, libros, revistas.... terá que realizar unha obrigada corentena.

➢ Realizarase unha desinfección do espazo utilizado ao rematar a sesión.

➢ As enciclopedias, revistas... non se prestan.

➢ Os xogos da biblioteca non se poden empregar. 

➢Só se empregarán os ordenadores se o mestre/a o considera imprescindible. Nese caso 

o mestre encargarase de que queden desinfectados.

➢
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➢Aplícanse  na  biblioteca  as  restantes  normas  de  uso  e  funcionamento  das  aulas

ordinarias.

ASEOS

✔ Cada grupo de convivencia estable ten asignado un aseo propio (na Primaria separados

nenos e nenas como é habitual)

✔ Desinfectados periodicamente como establece a normativa.

USO DE MATERIAL 

✔ Corresponde ao profesorado garantir a limpeza dos  materiais compartidos que emprega

o alumnado e tamén é o responsable de desinfectar o material compartido que el  ou ela

emprega. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

✔ As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito presencial

cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa.

✔ No caso de suspensión temporal da actividade presencial, o departamento de orientación

continuará coa súa actividade de xeito telemático. 

CIRCULACIÓN POLO CENTRO

✔ A circulación de todo o persoal que accede ao centro farase sempre pola parte dereita

do corredor gardando a distancia de seguridade indicada. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

✔ Dada  a  organización  en  grupos  de  convivencia  estable,  este  curso  non  se  poderán

realizar  actividades  e  celebracións  de  centro  (Magosto  /  Samaín,  o  Nadal,  Antroido,

Letras Galegas, FestivaIS…) que impliquen a xuntanza do alumnado ou a circulación

continua de diferentes persoas por un mesmo lugar.

Terá 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.

 DAR A COÑECER O PROGRAMA DE ACOLLIDA.

E sumamente importante para o éxito do Plan de Adaptación covid 19 para o curso 2020-2021, o

traballo coordinado de todos os implicados/as, e a colaboración das familias do alumnado. Canto

máis respectemos as medidas expostas no mesmo e as normas de funcionamento recollidas

neste documento menos posibilidades teremos de contaxios. Para cumprir con este protocolo e

imprescindible coñecelo ben, tanto o persoal do centro como as familias. Enviarase as familias un

documento PDF para que o lean e indiquen as súas preguntas ou suxestións a través do email,

teléfono...
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b. Actuación de prevención, hixiene e protección.

Prevención:

O centro educativo non é alleo á situación social e, polo tanto, establecendo un paralelismo coas

normas xerais de prevención para calquera cidadán, os obxectivos serán os seguintes:

Evitar aglomeracións:

• Diseminar as entradas e saídas do alumnado.

• Dispersar as rutas que segue o alumnado para acceder á súa aula.

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

• Regular o acceso aos aseos.

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 situacións de contacto físico.

Responsabilidade individual:

• O profesorado debe comprometerse a facer un autotest 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 tamén

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.

Hixiene:

Neste apartado resumimos as accións a levar a cabo para reforzar a hixiene xeral do centro e a

adquisición  de  hábitos  e  rutinas  de  responsabilidade  individual.  Corresponde  ao  Concello

xestionar, planificar, organizar e desenvolver as medidas de limpeza do centro.
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Hixiene xeral do centro: 

• Realizar  unha  limpeza  de  superficies  de  uso  frecuente  (pomos  das  portas,  mesas,

mobles, pasamáns, chans e outros elementos de similares características así como de

billas, elementos das cisternas e outros dos aseos) durante a xornada lectiva.

• Realizar desinfeccións dos aseos dúas veces ao día.

• Facer limpeza de aulas e espazos comúns diariamente.

• Establecer un control da ventilación correcta e abundante das aulas.

• Desinfección dos elementos de uso común por parte do profesorado e alumnado.

Hixiene persoal:

• Facer varias limpezas e desinfección de 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.

Rutinas de responsabilidade individual:

• Os usuarios de espazos e elementos comúns deben adquirir a conciencia de desinfectar 

os materiais previamente ao uso: ordenadores, teléfono, fotocopiadora, cafeteira…

• Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre/a ou cada alumno/a debe limpar

e desinfectar periodicamente o seu material.

• Facilitar o labor do persoal de limpeza: é traballo do alumnado e do profesorado ter as

mesas ordenadas, os armarios, deixar as cadeiras levantadas e non deixar  cousas polo

chan.  Deste  xeito,  o  persoal  de  limpeza  pode  optimizar  o  seu  tempo  de  traballo  e

dedicalo aos labores propios.
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• Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente:

• Hidroxel: en todas as aulas e espazos comúns.

• Xabón: nos aseos.

• Panos desbotables: en todas as aulas.

• Solución desinfectante e panos de limpar: en todas as aulas.

Protección:

Uso de máscara:

• Uso obrigatorio para todo o profesorado e alumnado a partir de 6 anos.

• Uso recomendable para o alumnado de Educación Infantil.

Pantallas

• Para aquelas actividades lectivas nas que o emprego de máscara sexa incompatible.

Mamparas.

• Se é necesario para algunha actividade mercaranse as mamparas precisas.
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c. Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o

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

presencial.

As  recomendacións  básicas  para  que  un  alumno/a  (ou  familia)  poida  seguir  a  formación  a

distancia de maneira satisfactoria son:

• Saber acceder á aula virtual (de 3º a 6º de primaria)

• Manexarse a través dos diferentes cursos/áreas nos que estea matriculado/a ( de 3º a 6º de

primaria)

• Envío de tarefas a través da aula virtual ou correo electrónico 

• Manexo  do  correo  electrónico  e  funcionalidades  básicas  (editar  un  texto,  anexar  un

arquivo...).

• Consulta do calendario, cualificacións e envío de mensaxes por vía interna da aula virtual.

• Saber conectarse a unha videoconferencia e manexar as funcionalidades básicas.

Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e comunicación

existentes no centro, que son, ademais do teléfono as seguintes:

• Aplicación  Abalarmóbil,  dende  a  que  poden  realizar  consultas  relacionadas  co  ámbito

académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado.

• Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e realizar outro

tipo de trámites. A dirección empregada será a corporativa:   ceip.bainas@edu.xunta.gal  

Durante as primeiras semanas do curso levaranse a cabo accións formativas para o alumnado por

parte do profesorado titor, coa colaboración do responsable TIC. No caso de volver ao ensino non

presencial,  serán os  titores  en colaboración  co  departamento  de orientación  os  encargados  de

detectar posibles carencias de equipamento ou conectividade que transmitirán ao equipo Covid para

tratar de solventalas.
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d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais

de acollida e cohesión.

Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar tamén ao colexio. Nesta volta

dende as aulas temos que aprender  a socializar  con distancia,  sen contacto físico ou transmitir

emocións sen poder  mostrar parte  das nosas facianas.  Tanto para mestres como para alumnos

supón un cambio enorme na interacción habitual e require dun tratamento específico nas aulas.

A nivel social é importante traballar o tratamento que reciben as persoas contaxiadas ou con

síntomas. Tomar precaucións non implica desprezo e rexeitamento pois calquera de nós podemos

pasar por esa situación aínda sendo moi prudentes.

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 en

cadeas 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.

A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as limitacións que se

atopará no retorno ao colexio. Será importante transmitir que se trata dunha situación transitoria e

que  ese  esforzo  vai  en  beneficio  de  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.

Será o departamento de orientación o encargado de coordinar e deseñar as actividades dirixidas a

atender estes aspectos, tendo en conta que serán actividades realizadas ao inicio do curso dirixidas

polos titores ou titoras de cada un dos grupos estables de convivencia.  (Realización do Programa de

Benestar Emocional).
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