
PROGRAMA DE ACOLLIDA PARA O CURSO 20/21

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”.

Seguindo  as  directrices  marcadas  pola  Consellería,  foi  elaborado  polo  Equipo  Directivo  coas  aportacións  do

profesorado  do  centro,  apesar  de  non  ter  formación  en  materia  sanitaria  nin  de  organización  en  aspectos

relacionados coa prevención de riscos  laborais.

Novas normas de organización e funcionamento do centro.

Ao  inicio  de  curso  enviarase  unha  circular  informativa  cun resumo dos  aspectos  máis  significativos  con

respecto a estas novas normas de organización e funcionamento do centro.

USO DE MÁSCARA

O uso de máscara será obrigatorio para todo o persoal e alumnado maior de 6anos, tanto dentro como fóra

da aula.

ORGANIZACIÓN DO CENTRO

Cada un destes grupos será considerado un GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA.

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

Evitar que os grupos estables de convivencia se relacionen entre si obriga a organizar entradas, saídas e recreos, 

entre outros aspectos

Os grupos cos que contaremos este ano son:

• E. INFANTIL.

• -4ºA………………..14

• -4ºB………………..14

• -5ºA………………..14



• -5ºB……..………...15

• -6ºA………………..16

• PRIMARIA

• -1ºA…………………13

• -1ºB………………...14

• -2ºA………………...25

• -3ºA…………..…….12

• -3ºB………….……..13

• -4ºA…………..…….18

• -4ºB………………...19

• -5ºA…………..…….15

• -5ºB……………...…13

• -6ºA………….……..14

• -6ºB………………...14

IMPORTANTE:  Só poden acceder ao recinto escolar  os acompañantes  do alumnado de Educación

Infantil.  Os acompañantes do alumnado de Educación Primaria non podenacceder ao patio nin ao

edificio.

Tanto nas entradas como nas saídas hai que evitar as aglomeracións de persoas.

Por elo, só deberá vir un acompañante por cada alumno ou alumna, será fundamental a puntualidade, non se

debe chegar demasiado cedo, en canto o alumno/a entre ou saía os acompañantes deben abandonar os

arredores do centro para evitar a formación de grupos de persoas.

Recomendámosvos que evitedes que os acompañantes sexan persoas de risco.

ENTRADA

As 9:15 abriremos as portas.

O alumnado entrará directamenta ás súas respectivas aulas según van saindo do seu transporte escolar ou 

chegando con algún adulto. Sempre terá preferencia o alumnado transportado.

Haberá profesorado de garda distribuido do seguinte xeito.

• Haberá un mestre de garda no acceso ao recinto.

• Un mestre no acceso ao edificio.

• Un mestre de garda en cada aula de E.I.

• Tres Mestres na zona nova do primeiro andar.

• Un mestre na zona contraria do primeiro andar. 



SAÍDAS

Ás 14:15 o alumnado de infantil 1º e 2º de primaria e as 14:30 o resto do alumnado que non fai uso do comedor ese 

día, será acompañado polo mestre/a que imparte docencia a última hora na aula, ata a porta de acceso ao recinto 

donde llo entregará aos respectivos responsables.

Ás 15:50  o alumnado que fixo uso do comedor e non vai no transporte escolar ese día, poderá comenzar a ser 

recollido polos seus responsables.

Ás 15:55 o alumnado de 4º de E.I. será entregado aos responsables do transporte escolar.

Ás 16:00 o resto do alumnado comenzará a acceder ao transporte por orde de chegada dos autobuses, comezando o

alumnado de Infantil, 1º e 2º que se atopan no patio o unas súas aulas cando chova e rematando o resto do 

alumnado que se atopará agardando a este intre no comedor.



1º DÍA: 10 E 11  DE SETEMBRO.

O día 10 de setembro será o primeiro día para o alumnado de 4º e 5º de E.I. e 1º, 2º,e 3º de E.

P. e o día 11 o resto do alumnado.

O alumnado  accederá  ás  súas  respectivas  aulas  seguindo  as  indicacións  do  profesorado.

Utilizarase para elo o protocolo indicado anteriormente para as entradas.

O resto da mañá adicarase a ensaiar co alumnado ase ntradas,s aídas, zonas de recreo,recordo

das normas de hixiene, distanzamento social...

Durante todo o mes d esetembro as actividades relacionadas con estes aspectos ocuparan

gran parte da xornada lectiva.

Ao longo deste mes o profesorado traballará co seu alumnado o emprego da aula virtual co fin

de estar preparados ante unha posible suspensión de clases.

RECREOS

Haberá dúas quendas de recreo.

◦ 1º- Ás 12:00 no que saira ao patio o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P.

◦ 2º-Ás 12:25 para o añumnado de E.I. e 1º e 2º de E.P.

O alumnado da primeira quenda terá a continuación o periodo lector que o utilizará asimesmo para 

merenda e o da segunda tera previamente a hora de ler momento que tamén aproveitará para comer.

Nos patios haberá 8 zonas delimitadas para que cada aula teña o seu espazo fixo de lecer evitando 

mesturarse con outros grupos de convivencia.

Reforzarase por parte do profesorado a vixiancia do periodo de recreo con 8 mestres/as en cada 

quenda, un por grupo.

ATENCIÓN SECRETARÍA/DIRECCIÓN

Só se atenderá presencialmente con cita previa.

Podedes  solicitala  a  través  do  teléfono  (988259454)ou  do  correo  electrónico

(ceip.benchosey@edu.xunta.es).

Tamén podedes empregar estas vías para calquera dúbida, consulta ou suxerencia.



TITORÍAS.

Nas reunións de titorías e nas comunicación por outros motivos coas familias priorizarase a

comunicación por teléfono ou videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes

documentos.

ORIENTACIÓN

Priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada, deixando constancia da mesma

nos pertinentes documentos.

Só se atendera presencialmente en casos excepcionais e sempre con cita previa.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Pendente das decisións da ANPA e CONCELLO.

Actuacions de prevencion, hixiene e protección.

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

do centro.

Prevención



Compromiso de realización autoenquisa clínica: diaria tanto por parte do profesorado como por

parte do alumnado (realizarano as familias do alumnado no seu propio fogar antes de asistir ao

colexio).

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

compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de

COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunhapersoa

con síntomas ou diagnosticada deCOVID-19.

O uso de máscara é obrigatorio para todos os maiores de 6 anos e , sempre que sexa posible, o

alumnado de E.I. tamén a deberá usar. Para esto todo o alumnado deberá traer a parte da mascarilla

posta unha de reposto e un estoxo adecuado ou bolsa hermética para gardar a mascarilla que está

utilizando nos momento de comer.

Antes de acceder  aoc entro ou a algunha das súas dependencias  limparase as máns con

hidroxel e manterase a distancia de seguridade sempre que sexa posible.

Durante  os  primeiros  días  do  curso  priorizarase  o  traballo  sobre  a  adquisición  de  hábitos

básicos de prevención, hixiene e protección, así como o coñecemento das novas normas de

organización e funcionamento docentro:

• Evitar tocar os ollos, o nariz e aboca.

• Hixienedemans:lavadofrecuenteemeticulosodasmansconaugaexabón,durantepolo menos 

40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no 

seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón.

• Recordaroempregoaxeitadodasmáscaras:cómopoñelasequitalas,ondesegardan…

• Durante os primeros días, ensaio das entradas e saídas, valoración de aspectos a 

mellorar.

• Realizaractividadesparaidentificaradistanciadeseguridadeaxeitada(cantoé1metro 

emedio?)

• Recordar a necesidade de extremar a orde no posto de traballo para facilitar as tarefas 

delimpeza.



Accions 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.

Accións co alumnado:

Ao inicio  de curso dedicaranse varias  sesións co alumnado para a familiarización coa aula

virtual, tanto no acceso como no funcionamento. 

Cada alumno e alumna recibirá información co seu usuario e contrasina lque deberán  gardar

na  súa  axenda  para  evitar  perdas.  Dedicarase  un  tempo  a  explicar  a  privacidade  dos

contrasinais e o uso seguro das mesmas. 

No caso do alumnado de EI e 1º e 2º de Eduación Primaria concretarase a forma de realizar a

ensinanza non presencial, que poderá incluir a posilbidade do uso da AulaVirtural ou calquer

outra  plataforma corporativa  que resulte  adecuada   para estas  idades  e que sexa de facil

acceso para eles e familias.

Proponse tamén a todo o profesorado o emprego  da AulaVirtual no ensino presencial porlo

menos unha vez quincenalmente contarefas diversas para unha correcta preparación ante un

posible ensino adistancia.

Para o profesorado haberá nos primeiros días de setembro unha xornada formativa sobre o

funcionamento da aula virtual,así como das súas posibles utilizacións, tamén se establecerán

pautas comúns cara o alumnado para a utilización deste espazo: como identificar os arquivos a

enviar, prazos de entrega, medios válidos de arquivos, etcétera. A realización destas xornadas

correrán a cargo de profesorado  docentro con formación nesta tecnoloxía.

Para rematar este protocolo ao inicio de setembro deberase proceder a actualización dabase

de datos realizada o  curso pasado sobre os medios tecnolóxicos  existentes  no fogar  para

detectar problemas e poder darlle solución ante un posible  ensino a distancia. No  caso de que

acarencia  sexa de equipamento,o  centro  procederá  ao préstamo d eequipos mentres  haxa

existencias, e se o problema fose de conectividade procederíase, a solicitar a colaboración da

Consellería e do Concello.

Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de

acollida e cohesión.

Será  o  departamento  de  orientación  o  encargado  de  coordinar  e  deseñar  asa  ctividades

dirixidas  a  atender  estes  aspectos,  tendo  en  conta  que  serán  actividades  de  carácter

transversal realizadas ao inicio do curso dirixidas polo profesorado que incide en cada un dos

grupos estables deconvivencia.



Este programa será difundido entre a comunidade educativa a través dos canles habituales.

 

Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou

aulas especiais do centro. 

As medidas xerais  de uso, hixiene e protección serán as mesmas que as establecidas para o resto de

espazos do colexio.

Ademais debemos ter en conta:

1.     Os espazos de PT/AL e de orientación sómente poderán ser empregados polo 

respectivo especialista e o alumnado que precise intervención e, de ser o caso, pola 

persoal coidador. Calquera outro persoal debe estar previamente autorizado.

2.     Na aula específica deberán estar, en función dos horarios establecidos, PTs e persoal

coidador. Calquera outro persoal debe estar previamente autorizado.

3.     PT/AL/Orienadora e persoal coidador serán os responsables de velar polo uso dos 

distintos elementos de hixiene e protección e solicitalos cando sexa preciso.

4.     Na  atención  o  ANEAE  empregarase  máscara.  No  Departamento  de  Orientación 

valorarase o emprego de pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer

uso das máscaras.

5.     No caso das sesións de logopedia utilizarase unha mampara e pantalla.

6.     A intervención grupal farase con alumnado do mesmo grupo docente e aula.

7.     Os desprazamentos do ANEAE cando saian da clase para recibir apoio serán 

realizados acompañados por PT/AL/persoal coidador ou pola persoa que este a 

desenvolver a actividade con ese alumnado.

8.     No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento 

deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na 

hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, 

despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos 

que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.

9.     Non se recomenda o uso de máscara en persoas con discapacidade ou con situación 

de dependencia que lles impida ser autónomas para quitarse a máscara ou persoas que 

presenten alteracións de conduta que fagan inviable o seu uso adecuado.

10.  Utilizaranse obxectos e xoguetes que se poidan limpar ou desinfectar de maneira 

sinxela. Se se utilizan peluches ou xoguetes de tea, débense poder lavar a alta 

temperatura.



11.  Dado que a ventilación é unha das medidas máis eficaces para minimizar a 

transmisión, e que se recomenda ventilar frecuentemente, terase unha especial precaución

nestes grupos de alumnos para evitar accidentes.

 

 

 Normas específicas para o alumnado con NEE

 O  alumnado  destas  características  escolarizado  no  CEIP  plurilingüe  Ben-Cho-Shey,  aparece

reflectido  no  DRDadi  e  no  DRDespe, (engadiranse  neste  curso  o  alumnado  de  novo  ingreso  no

centro) aplicacións que recollen os datos relativos á atención á diversidade tanto en aula ordinaria

como os que teñan ditame de escolarización combinada.

Nestes  formularios  consignarase  o  alumnado  con  necesidade  específica  de  apoio  educativo

valorado polos servizos de orientación educativa ou o persoal competente a tal efecto.

Dentro deste bloque recóllese información relativa a:

•         Alumnado que presenta necesidades educativas especiais

•         Alumnado con altas capacidades intelectuais

•         Alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo

•         Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe

•         Alumnado con especiais condicións persoais ou de historia escolar

•         Alumnado con trastorno por déficit de atención e/ou Hiperactividade (TDAH)

 

O  número  de  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoio  educativo  que  inicia  o  curso

2020/2021  é  de  64  (debemos  ter  en  conta  que  o  longo  do  curso  sempre  se  valoran  novas

necesidades polo  que este número incrementarase) que sobre unha matrícula  de 243 alumnos,

representa  cerca  do  24,6  %,  do  alumnado  escolarizados  no  colexio  que  manifesta  algunha

necesidade de intervención educativa derivada das súas características persoais.

As categorías diagnósticas nas que escolarizamos un maior número de alumnado son: 

•         Altas capacidades, con 10 (desenvolverase máis polo miúdo no seguinte apartado)

•         Dificultades específicas de aprendizaxe (DEA), con 28

•         TDAH, 8. O colectivo de alumnado con TDAH precisa dunha intervención específica  

tanto polas diferenzas que manifestan no continuo inatento-impulsivo, pola necesidade de 

tratamento farmacolóxico asumido ou non pola familia e a dispoñibilidade de recursos para 

atendelos.



•         Dificultades Psicolingüísticas con 24.

•         Cabe subliñar que o grupo de alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo, con 4

diagnosticados, é o que consideramos como máis complexo para dar unha resposta 

educativa axeitada ás súas necesidades académicas e persoais implicando, segundo o 

establecido nos valoracións do EOE, e as orientacións das asociacións.

É a nosa obriga dar a resposta mais axeitada as necesidades deste alumnado nun contexto tan 

adverso como o que está a xerar o COVID.

 

 

Orientacións para a atención á diversidade 

•         Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) 

coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en 

calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no 

desenvolvemento das accións educativas. 

•         Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a 

información para garantir a comprensión e a comunicación da mesma así como o axuste, de

medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as súas circunstancias. 

•         Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares 

afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no curso 2019/2020, incluíndo 

neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as referidas ao 

alumnado con NEAE. 

 

 Orientacións xerais para a orientación

•         O Departamento de Orientación reforzará as actuacións dirixidas a identificación das 

necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación coas 

persoas titoras, as medidas e programas para a atención das mesmas así como as accións 

dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. Estas medidas e accións 

concretaranse no Plan de orientación académica e profesional, Plan de acción titorial, 

concreción anual do Plan Xeral de Atención a Diversidade e na PXA. 

•         Proporcionaran asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa practica 

educativa telemática na atención a diversidade así como adaptar a súa propia función de 

orientación a situación do momento. 

•         Os servizos de orientación coordinaranse na atención do alumnado con necesidades 

educativas ou con vulnerabilidade, no coidado do seu benestar e na atención as familias. 



•         Planificaranse actividades informativas e de orientación para coidar o transito entre 

etapas, ensinanzas e modalidades de escolarización axustadas aos diferentes escenarios.

 

Medidas de Hixiene e prevención

•         O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 

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

•         As establecidas con carácter xeral para o colexio extremando o seu uso por tratarse, 

en moitos casos, de poboación especialmente vulnerable

•         Ademais do emprego da máscara dende o Departamento de Orientación 

recomendase  a utilización de pantallas/viseiras especialmente nos casos nos que o 

alumnado non poida facer uso das máscaras.

•         Non se recomenda o uso de máscara en persoas con discapacidade ou con situación 

de dependencia que lles impida ser autónomas para quitarse a máscara ou persoas que 

presenten alteracións de conduta que fagan inviable o seu uso adecuado.

•         No caso das sesións de logopedia utilizarase unha mampara e pantalla.

•         Recoméndase ós traballadores levar o pelo recolleito e evitar o uso de aneis, pulseiras

e colgantes.

•         Na medida do posible utilizar roupa de traballo que se lave a diario a alta temperatura. 

•         É necesario intensificar a hixiene de mans (con auga e xabón) asegurando os 

seguintes momentos: ao chegar ao centro educativo, tras esbirrar ou soarse, ao cambiar de 

espazo ou de actividade, antes e despois de comer, despois de ir ao baño e sempre que 

haxa sucidade visible. 

•         Evitar a utilización de xel hidroalcohólico en nenos/as que se meten as mans 

frecuentemente na boca. Ter precaución de non deixalo accesible sen supervisión. 

•         Utilizaranse obxectos e xoguetes que se poidan limpar ou desinfectar de maneira 

sinxela. Se se utilizan peluches ou xoguetes de tea, débense poder lavar a alta temperatura.

•         É importante consolar aos nenos e nenas e pode ser frecuente a necesidade de telos 

en brazos ou ter unha interacción próxima con eles para a súa adecuada atención. Cando se

lles colle en brazos ou é necesaria unha interacción estreita a persoa coidadora poderá levar

máscara hixiénica.

•         Asignarase o aseo do primeiro piso (a beira do ascensor) para o ANEAE que o precise

en función da súa situación persoal; nel intensificarase a limpeza e a desinfección como 

medida de prevención de risco.



•         Dado que a ventilación é unha das medidas máis eficaces para minimizar a 

transmisión, e que se recomenda ventilar frecuentemente, terase unha especial precaución 

nestes grupos de alumnos para evitar accidentes.

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

alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co 

alumnado con necesidades educativas especiais.

 

Desprazamentos:

•         No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento 

deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na 

hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, 

despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que

sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.

•         Os familiares non poden acompañar ó alumnado a clase (excepto se ten autorización 

previa). 

•         Os desprazamentos do ANEAE cando saian da clase para recibir apoio serán 

realizados acompañados por PT/AL/coidadora, pola persoa que este a desenvolver a 

actividade con ese alumnado ou a que se autorice para elo. 

•         Ningúnalumno pode saír da clase para acudir a apoio/reforzo/enriquecemento sen a 

supervisión do profesorado encargado de dita actividade

•         O alumnado de aula específica  será entregado a entrada do centro ao persoal 

coidador, este acompañarao a súa clase e permanecerá con eles sempre coa supervisión 

dun mestre 

A saída do centro serán acompañados polo persoal coidador hasta a entrada do centro e a 

entrega a persoa que os recolla. 

No caso de ser transportados serán recollidos polo persoal coidador na baixada do autobús 

e acompañados a súa aula coa supervisión dun mestre. A saída serán acompañados polo 

persoal coidador ata o autobús onde serán entregados ao persoal coidador do transporte.

 

 

Espazos:

•         Os espazos de PT/AL e de orientación sómente poderán ser empregados polo 

respectivo especialista e o alumnado que precise intervención e, de ser o caso, pola 

coidadora. Calquera outro persoal debe estar previamente autorizado.



•         Na aula específica deberán estar, en función dos horarios establecidos, PTs e persoal 

coidador. Calquera outro persoal debe estar previamente autorizado.

•         A zona deradio na biblioteca ou calquera outro espazo que se utilice para a atención ó

ANEAE deberán ser empregadas polo alumnado e o profesorado autorizado debendo 

extremar as medidas de hixiene.

 

 

Intervención

•         Dentro do posible aplicaranse as medidas contempladas organizando grupos de 

convivencia estable limitando a interacción entre alumnado de distintos grupos. 

•         Realizarase nos espazos habilitados para o traballo con ANEAE. Nos casos de 

escolarización combinada poderá realizarse apoio na aula.

•         PRIORIZARANASE as intervencións individuais pero, en función dos casos, poderá 

ser en pequeno grupo. Si a intervención e grupal farase respectando os grupos estables de 

convivencia ou con alumnado do da mesma aula.

•         Será realizada polo profesorado especialista e o profesorado con dispoñibilidade 

horaria para estas tarefas.

•         O alumnado con medidas extraordinarias, en caso de limitación de recursos, será 

prioritario para a intervención.

 


