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 PROGRAMA DE ACOLLIDA PARA O CURSO 21/22 
 
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 2021-2022, o centro educativo renovará o 
“Programa de Acollida”.  
 
Seguindo as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo Directivo 
coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter formación en materia 
sanitaria nin de organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos 
laborais.  
 
Este Plan poderá ser modificado en calquera momento, tanto si a situación 
epidemiolóxica así o determina, e as autoridades educativas ou sanitarias así o 
deciden. Ou porque coa posta en práctica do mesmo se perciban deficiencias que 
deban correxirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
Serán publicadas na web do centro e enviado un mensaxe polo abalarmovil co enlace 
ao documento. 
Estas normas serán explicadas nas reunión de principio de curso que se realizarán por 
cursos antes do comezo das clases. 
 
USO DE MÁSCARA  
 
O uso de máscara será obrigatorio para todo o persoal e alumnado a partir de 6º de 

E.Infantil. 

Será obrigatorio para todo o alumnado de E.Infantil durante o uso do transporte 

escolar. 

 
ORGANIZACIÓN DO CENTRO  
 
 Os grupos cos que contaremos este ano son:  
 

ETAPA NIVEL Nº ALUMNADO 
E. INFANTIL 4º  16 
E. INFANTIL 5º 19 
E. INFANTIL 6º 19 

E. PRIMARIA 1º 22 
E. PRIMARIA 2ºA 18 
E. PRIMARIA 2ºB 20 
E. PRIMARIA 3º 23 
E. PRIMARIA 4ºA 14 

E. PRIMARIA 4ºB 14 
E. PRIMARIA 5º 22 
E. PRIMARIA 6º 22 
   
   

 
 
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. 
 
 



IMPORTANTE: Só deberán acceder ao recinto escolar os acompañantes do alumnado 
de Educación Infantil e 1º e 2º de E. Primaria. Os acompañantes do alumnado de 
Educación Primaria, de 3º a 6º, non deberán acceder ao patio nin ao edificio, a 
menos que sexa imprescindible. 
 
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  
 

• O alumnado que chega ao centro en transporte ( a medida que vaian chegando 
os 3 buses) será recollido á baixada do autobús por profesorado de garda e 
entrará cada un na súa aula correspondente, onde esperará hasta que comecen 
as clases. 

• O alumnado que asiste ao plan madruga, sairá do comedor, acompañado polas 
monitoras e entrarán nas súas respectivas aulas ás 9:25. 

• O alumnado que chegue ao centro acompañado de familiares, farase de xeito 
escalonado e seguindo o seguinte horario, para o cal se deberá ser puntual e 
non chegar antes de tempo: 

 
4º, 5º e 6º de E.Primaria 9:30 

1º, 2º e 3º de E.Primaria 9:35 
5º e 6º de E.Infantil 9:40 
4º de E. Infantil Seguirán o Plan de Adaptación 

específico, que será 
comunicado ás familias polo 
profesorado de E. Infantil 

 
Todo o  alumnado deberá entrar por orden seguindo unha fila coa separación de 
seguridade entre un e outro de cómo mínimo 1.50 metros. 
Accederán pola porta dereita de entrada e seguirán as indicacións marcadas no chan 
para os desprazamentos polos corredores, usando as escaleiras marcadas como de 
subida e/ou baixada no caso de ter a aula no 1º andar. 
O alumnado que veña con outros irmáns poderá acceder ao centro xuntos e dirixirse 
por orde cada un á súa clase. 
Haberá profesorado de vixiancia en todos os corredores do centro, dende que chegan 
os primeiros alumnos/as hasta que comecen as clases co profesorado que lles 
corresponda. 
 
Á entrada de cada clase o alumnado hixienizará as mans con xel hidoalcolico. 
 
 
 



SAÍDA  
 

• O alumnado que asista ao comedor,  sairá da aula e  se dirixirá ao corredor do 
comedor, onde se farán cargo deles as monitoras que lles indicarán o  
procedemento a seguir. 

• O alumnado que use o transporte escolar sairá das aulas por orden, segundo a 
liña de bus que lle corresponde e en último lugar  

• O alumnado que é recollido por familiares sairá por orden seguindo a orde 
inversa a entrada 
 

4º, 5º e 6º de E.Primaria 14:30 
1º, 2º e 3º  de E.Primaria 14:25 
5º e 6º de E.Infantil 14:20 

4º de E. Infantil Seguirán o Plan de Adaptación 
específico, que será 
comunicado ás familias polo 
profesorado de E. Infantil 

 
Non haberá coches aparcados dentro do recinto do centro polo que cada familia terá 
que recoller ao alumnado na zona que corresponda e que estará sinalizado. 
 
Non sairá ningún grupo ata que acabe de saír o grupo anterior.  
 
O grupo que este no pavillón sairá en último lugar acompañado polo mestre/a de EF.  
 
Antes de saír todo o alumnado debe limpar as mans con hidroxel.  
 
DÍA XOVES 9 DE SETEMBRO.  
 
Ese día todo o alumnado tanto o  transportado como o que chega coas familias, irá 
entrando segundo estea indicado  na orde establecida por orden e se colocará no patio 
traseiro, no lugar marcado para cada grupo e esperará a que cada titor os chame e os 
acompañe á súa aula.   As familias non poderán acceder ao centro. 
 
O resto da mañá adicarase a ensaiar co alumnado as entradas, saídas, zonas de recreo, 
recordo das normas de hixiene, distanzamento social...  
 
Durante todo o mes de setembro as actividades relacionadas con estes aspectos 
ocuparan gran parte da xornada lectiva.  
 
 
RECREOS  
 
Farase dúas quendas de recreo de 25 minutos. 
 
Na 1º quenda sairán o alumnado de E. Infantil e 1º e 2º de E. Primaria. De 12.00 a 
12.25 h. con 4  profesores de garda. 



Na 2º quenda saírán 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria. De 12.30 a 12.55 h., con 2 
profesores de garda. 
 
En cada unha das quendas o alumnado de cada grupo estable de convivencia terá un 
espazo delimitado. 
 
O profesorado de garda estará repartido por todo o patio. 
 
Poderán usarse os baños do exterior durante o recreo sempre de un en un e mantendo 
o orden e as distancias segundo instruccións xerais de uso dos baños. 
 
As entradas e saídas ao recreo se farán en orden, por filas e por orden saíndo antes os 
máis pequenos e entrando antes os máis cercanos á porta. 
 
Farase hixiene de man ao entrar ás aulas  despois do recreo.  
 
Cando a climatoloxia non o permita os recreos se farán dentro da mesma aula e o 
profesorado de garda estará nos corredores. 
 
 
RUTINAS ORGANIZATIVAS DURANTE O CURSO 
 
Ao longo do mes de setembro o profesorado realizará unha avaliación inicial do nivel 
curricular do alumnado, así como detección de dificultades non solo académicas se 
non tamén emocionais.  
 
Tamén se traballará con todo o  alumnado o emprego da aula virtual co fin de estar 
preparados ante unha posible suspensión de clases.  
 
O primeiro día de clase os nenos e nenas só teñen que traer unha axenda ou libreta e 
un bolígrafo ou lapis. O material que se lles pedirá para o curso, solo o deben de traer 
cando o profesorado llo indique, pero nunca o 1º día. 
 
Este curso, o alumnado de Educación Primaria terá un espazo individual nas aulas para  
deixar os libros e o material na clase e que non será manipulado por ninguén máis ca 
eles. Estarán no centro soamente os libros do trimestre correspondente (os outros 
estarán na casa hasta que comecen a usalos). Deberán ter unha máscara de reposto e 
ter unha  bolsa con cordón para colgar e  co nome, para deixar a máscara se nalgún 
momento deben prescindir dela. 
 
En todas as aulas, haberá xel hidoralcolico, desinfectante, panos de papel esgotable e 
papeleira de pedal para residuos orgánicos. As aulas que teñen lavabo no interior, 
terán ademais xabón de mans priorizando o seu uso. A dispensación de xel 
hidoralcolico ou desinfectante de superficies será realizada polo profesorado. 
Deberán lavar as mans cando menos 5 veces  durante a xornada. 
 



O alumnado de E. Infantil recibirán tódalas clases, incluidas as especialidades dentro 
da súa aula ordinaria, a excepción de relixión (o alumnado matriculado nesta área) e 
Psicomotricidade. 
O alumnado  de E. Primaria, empregarán as aulas específicas, de música, relixión, Ef, 
Informática e inglés, etc, desprazarándose polos corredores sempre e acompañados 
dun profesor/a, evitando cruzarse con outros grupos, mantendo as distancias, e 
hixienizarán mans e materiais comúns antes do seu uso. En cada cambio de clase, e 
mentras entran e saen os alumnos ventilaranse as aulas. 
 
O acceso aos baños será sempre de forma individual, para o que se marcará a entrada 
cun semáforo que marque a ocupación.  Dentro dos baños cada curso empregará solo 
o marcado para o seu curso.  
De estar ocupado deberán esperar no corredor mantendo as distancias marcadas no 
chan. De haber xa dous alumnos/as esperando, deberán voltar para a clase e volver 
pasados uns minutos. Será obrigatorio o lavado de mans con auga e xabón e secado 
con papel esgotable despois de usar os baños. 
Haberá carteis informativos en todos os baños. 
 
A Biblioteca se usarán co aforo do 50% e deberán cumprir as normas de uso das aulas 
compartidas. 
 
 
ATENCIÓN SECRETARÍA/DIRECCIÓN/ORIENTACIÓN 
 
Dende o comezo das clases só se atenderá presencialmente con cita previa.  
Podedes solicitala a través do teléfono ( 886 151584 -  886 15 15 83 - 886151582 )  ou 
do correo electrónico (ceip.cabanas@edu.xunta.es).  
Tamén podedes empregar estas vías para calquera dúbida, consulta ou suxerencia. 
 
 
TITORÍAS.  
 
As titorías coas familias se farán con cita previa seguindo os cauces habituais 
establecidos nas NOFC do centro e no Plan de Comunicación sempre e dos dos 
seguintes xeitos: 
 

- Por vía telefónica, ou videoconferencia, concertando cita previa. 
 

- De forma presencial, con cita previa, realizándose a entrevista na aula do 
alumnado correspondente tomando as seguintes medidas: desinfección de 
cadeiras e mesas utilizadas antes e despois, uso obrigatorio de xel 
desinfectante ao entrar e saír, uso obrigado de  máscaras, e mantendo a 
distancia de seguridade entre os membros asistentes á reunión. A aula 
ventilarase un mínimo de 5 minutos entre unha familia e outra. 

 



Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, 

avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación 

conxunta 

Haberá reunión presenciais das familias antes do  día 10 que comeza de curso, para as 

que se convocará por quendas e ás que solo poderá asistir unha persoa por alumno/a, 

e nunca acompañados dos nenos/as. 

 

ORIENTACIÓN  
 
Priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada, deixando constancia da 
mesma nos pertinentes documentos.  
Atenderanse presencialmente  sempre con cita previa.  
 
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS  
 
Tanto o servizo de Plan Madruga como de comedor xestionadas pola FANPA, 
comezarán a funcionar o 1º día lectivo 9 de setembro. 
O centro aceptou todas as condicións que a Fanpa solicitou para poder levar a cabo os 
servizos madruga e comedor, tanto de uso de espazos como de organización. 
Será a Fanpa e no seu caso a empresa contratada a que determinará, en coordinación 
co centro as actuacions de prevencion, hixiene e protección, e o cumprimento do  
protocolo específico para estas actividades 
 
Corresponde ao Concello xestionar, planificar, organizar e desenvolver as medidas de 
limpeza do centro. Contaremos como o ano pasado con persoal de limpeza durante 4 
horas durante a xornada lectiva de mañá. 
 
O transporte escolar mantense en condicións de aforo habituais, co uso obrigatorio de 
máscara, e co obrigatorio cumprimento das normas establecidas pola empresa e 
monitoras. 
 
 

ACTIVIDADES DE HIXIENE E PROTECCIÓN 
 

1. As familias, o 1º día deberá  asinar un compromiso de  realización autoenquisa 
clínica diaria ao alumnado (esta autoenquisa será realizada polas propias  
familias do alumnado no seu propio fogar antes de asistir ao colexio). 
Igualmente para o profesorado. 

2. 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 algunha persoa con síntomas ou 
diagnosticada de COVID-19.  



3. O uso de máscara é obrigatorio  en todo momento para todos o alumnado a 
partir de 6º de E. Infantil. 

4. Ao acceder ao centro pasarán os pes por unha alfombra desinfectante e ao 
chegar á aula  limparase as máns con hidroxel e manterase a distancia de 
seguridade sempre que sexa posible.  

5. 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 do centro:  
 

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

• Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 
durante polo 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.  

• Recordar o emprego axeitado das máscaras: cómo poñelas e quitalas, onde se 
gardan…  

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

• Información do uso correcto da máscara e de como poñela e sacala 
adecuadamente.  

 

• Realizar actividades para identificar a distancia de seguridade axeitada (canto é 
1 metro e medio)  

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

 

ACCIÓNS COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO 
 
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.  
 
 
Ao inicio de curso e seguindo instrucción, así como a valoración feita polo centro na 
memoria final do curso pasado,  adicaranse varias sesións co alumnado para a 
familiarización da aula virtual, tanto no acceso como no funcionamento. Cada alumno 
e alumna recibirá unha etiqueta co seu usuario e contrasinal (que poderán cambiar) 
que deberán pegar na súa axenda para evitar perdas. Dedicarase un tempo a explicar a 
privacidade dos contrasinais e o uso seguro das mesmas. 
Tamén contidos para que se familiaricen co uso do correo electrónico, carga e 
descarga de diferentes tipos de arquivos. Pedirase un correo electrónico familiar para 
que cada alumno poda dispor dun correo electrónico para uso exclusivo de actividades 
académicas, que as familias deben coñecer e ter acceso a el, e facilitar ao centro. 
 
 



Proponse tamén a todo o profesorado (proposta a incluír no Plan TIC anual do centro) 
o emprego da Aula Virtual no ensino presencial por lo menos unha vez 
quincenalmente con tarefas diversas para unha correcta preparación ante un posible 
ensino a distancia.  
 
Para o profesorado de nova incorporación haberá nos primeiros día de setembro unha 
xornada informativa 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 do coordinador 
TIC do centro.  
 
Para rematar este protocolo ao inicio de setembro deberase proceder a actualización 
da base 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. 
 
Accións para os grupos Edixgal (5º de Educación Primaria)  
 
En 5º e 6º , e dado que teñen o programa E-DIXGAL, e procederase canto antes a 
asignar as credenciais  e empezar a traballar cos ordenadores cargando diferentes 
contidos, realizando tarefas coas diferentes modalidades que ofrece a plataforma, etc. 
A cuestión é ver canto antes as posibilidades que hai para traballar cos ordenadores.  
Daránse as instruccións necesarias e condicións para o seu uso ás familias. 
O alumnado de 5º  e 6º  levará os ordenadores para cargar na casa. As familias do 
alumnado de 5º e 6 º recibirán información sobre o plan E-dixgal, e a responsabilidade 
das familias no mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASPECTOS EMOCIONAIS 
 
Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades 
grupais de acollida e cohesión. 
 
 
Será o Departamento de Orientación o encargado de propoñer e coordinar 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.   
 
Como referencia seguirase o “PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA A POST-

EMERXENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL E PRIMARIA” realizado polo 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, e que se adaptará as características concretas 
do alumnado do Ceip de Cabanas. 
Tamén se Terán en conta guías editadas por UNICEF sobre COVID-19: “Proteger la 
salud en las aulas”, “Reimaginar la educación”; e da UNESCO: “Enseñar en tiempos de 
Covid-19”, así como calquer outro material que se considere adecuado. 
Así como o “Plan de Benestar emocional” publicado pola Consellría o curso pasado. 
 
Este programa será difundido entre a comunidade educativa a través dos canles 
habituais. 
 
 
 


