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1. Introdución.  

Trala difícil situación vivida  a finais do curso 2019/2020, no que, tras unha 
inesperada suspensión das clases a consecuencia do estado de alarma, tivemos que 
adaptarnos a unha situación de ensino a distancia; o novo curso 2020/2021 segue a 
presentar moitas incertezas. 
 

Despois dunha  melloría da situación a finais de xuño, que significou a fin do estado 
de alarma, a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade publicaron 
conxuntamente un protocolo para que os centros educativos se adapten á nova 
situación e poidan comezar o curso 2020/2021 con maior seguridade e de forma 
presencial. Seguindo este protocolo o Equipo Directivo elaborou un plan de adaptación 
ao contexto da Covid-19 que está publicado na páxina web do Centro e que recolle 
todas as normas de organización, funcionamento,  prevención e hixiene que deberán 
adoptar no centro educativo por parte de toda a comunidade educativa para evitar 
posibles contaxios. 

 
O pasado 30 de xullo a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa publicou unhas instrucións en relación ás medidas que se deben 
adoptar no curso académico 2020/2021 nos centros de educación publica de Galicia. 
Nas mencionadas instrucións a Dirección Xeral de Educación  encoméndalle aos Equipo 
Directivos a elaboración dun Programa  de Acollida que facilite a incorporación do 
alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial durante o curso 
2019/2020. Seguindo as mencionadas instrucións o presente Programa de Acollida foi 
presentado ao Consello Escolar e publicado na páxina web para o coñecemento de 
toda a comunidade educativa para ser desenvolvido nas dúas primeiras semanas do 
mes de setembro. É polo tanto o presente programa de acollida un documento de 
especial relevancia para as familias que todas deben coñecer.  
 
 

2. Normas de funcionamento.  

HORARIO: 
 

Para evitar aglomeracións e mesturas de alumnado de distintos grupos organizamos os 
horarios da seguinte maneira: 
 

De 8:50 a 9:00 Entrada de alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. 

De 9:00 a 9:10 Entrada do alumnado de E. Infantil, 1º e 2º de primaria. 

De 9:00 a 9:45 1ª clase 

De 9:45 a 10:30 2ª clase 

De 10:30 a 11:15 3ª clase 

De 11:15 a 11:45 3º, 4º, 5º e 6º recreo no patio. 
Infantil, 1º e 2º merenda e hora de ler. 

De 11:45 a 12:15 3º, 4º, 5º e 6º merenda e hora de ler. 
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ENTRADAS E SAÍDAS: 
 

Haberá unicamente unha porta de entrada (pista de baloncesto) e outra de saída 
(comedor e aula de música). O mesmo faremos coas escaleiras, a do lado norte para 
subir (pista de baloncesto) e a do lado sur para baixar (comedor e aula de música). 
Para as distintas franxas horarias de entradas e saídas soarán músicas diferentes que 
se repetirán diariamente.  
 

Entrada pola mañá: 
 

 Ás 8:45 abrirase a porta de entrada do alumnado transportado e ás 8:50 
abrirase as outras dúas portas de entrada ao recinto, incluída a porta grande de 
entrada de vehículos. 

 Cada alumno/a entrará na súa franxa horaria. O alumnado transportado 
entrará no momento no que chegue o autobús. 

 O alumnado de primaria virá con máscara e só poderá ser acompañado ata a 
porta do recinto. Por motivos de seguridade os familiares non deben entrar no 
mesmo.  

 O alumnado de 5º e 6º de primaria poderá desprazarse só ao colexio, sempre 
que os seus proxenitores o autoricen por escrito. Estes deberán asegurarse de 
que a chegada ao recinto se produza na franxa horaria correspondente (de 8:50 
a 9:00) 

 Só o alumnado de Infantil exclusivamente poderá ser acompañado polos 
familiares ata a porta de entrada do edificio onde agardará a mestra de apoio 
de E. Infantil. 

 Todo o alumnado debe entrar directamente á súa clase onde o estará 
agardando a súa titora. O percorrido estará supervisado por profesorado de 
garda.  

 Os familiares evitarán, sempre que sexa posible, dar recados directamente ao 
profesorado na hora de entrada, é máis seguro realizar unha chamada 
telefónica e deixarlle o recado ao profesorado de garda. Para a entrega de 
impresos ou en asuntos para os cales sexa imprescindible entrar no edificio, 
chamarase por teléfono previamente. 

 
 

Infantil, 1º e 2º recreo no patio. 

De 12:15 a 13:00 4º clase 

De 13:00 a 13:45 5º clase 

De 13:45 a 13:55 Aseo de mans e recollida de material e pertenzas para saír. 

De 13:50 a 13:55 Saída do alumnado de E. Infantil, 1º e 2º de primaria. 

De 13:55 a 14:00 Saída do alumnado 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. 

O alumnado transportado entrará no momento da chegada do autobús. 
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Saída ao final da xornada: 
 

 Cada grupo sairá na súa franxa horaria despois de recoller e organizar o seu 
material. 

 O alumnado sairá en fileira gardando a distancia mínima dun metro 
acompañado pola súa mestra titora, saíndo pola porta do lado sur e pasando 
pola entrada do comedor onde quedarán os usuarios do mesmo. Tamén 
quedarán no patio cuberto de Infantil o alumnado transportado da liña 2 cun 
mestre de garda. O grupo continuará ata a porta do recinto onde a mestra 
entregará o alumnado ás familias e acompañará ao alumnado transportado da 
liña 1 ata o autobús.  

 Os familiares que veñan a recoller aos nenos/nenas agardarán na entrada do 
recinto, podendo entrar uns metros para non aglomerarse e permitir a 
circulación do tráfico. 

 O alumnado de 5º e 6º que conten con autorización escrita dos seus 
proxenitores poderán saír sos do recinto. 

 O servizo de comedor realizarase en dúas quendas, polo que o alumnado da 
segunda quenda (3º, 4º, 5º e 6º) agardará acompañado dun mestre/a ou dunha 
coidadora.  

 No caso de que coincidan  varios  grupos no corredor para baixar, serán os 
cursos dos/as maiores os que teñan prioridade, debendo os máis pequenos 
agardar a que estes baixen. 

 

Entrega do alumnado aos familiares: 
 

 Os familiares deben agardar na porta do recinto escolar respectando 
estritamente os horarios para non formar aglomeracións. (3º, 4º, 5º e 6º de 
13:50 a 13:55 e Infantil 1º e 2º de 14:55 a 14:00) Unha ver recollido o neno/a 
marcharán o antes posible para deixar espazo. 

 A titora acompañará aos nenos e nenas ata as portas do recinto, entregando 
cada alumno/a aos seus familiares, especialmente nos cursos de Educación 
Infantil e de 1º, 2º 3º e 4º de Primaria. As titoras deben coñecer calquera 
casuística familiar que se deba ter en conta a este respecto e que deberá ser 
posta en coñecemento do colexio polas familias para tomar as medidas 
oportunas.  

 As titoras advertiranlle aos nenos e nenas que se algún día non chegou ningún 
familiar a recollelos, deben de comunicarllo ao profesorado, entrando de novo 
no colexio se é necesario. 
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 Evitarase que os nenos e nenas marchen con veciños ou terceiras persoas aínda 
que estas se ofrezan. Para poder facelo debe de haber unha autorización previa 
por parte da familia. 

 Non se permitirá que os nenos e nenas queden xogando no recinto escolar 

 
TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 O alumnado transportado utilizara exclusivamente a porta do transporte. 

 Haberá un profesor/a de garda pendente do alumnado transportado tanto na 
hora da entrada como na hora da saída.  

 En ningún caso o alumnado sairá só do recinto escolar. 

 Na hora da saída, o alumnado transportado da liña 2 deberá agardar uns 
minutos ata que o autobús chegue. A espera será na zona do patio cuberto de 
infantil acompañados por un mestre/a.  Cando o autobús chegue o mestre/a 
acompañará ao alumnado gardando as distancias ou organizando unha fileira  
de forma que os grupos de alumnos de cursos máis baixos vaian diante dos 
cursos máis altos, e dentro de cada grupo por orden de lista se vemos que hai 
disputas entre o alumnado. 

 É obriga das familias recoller na parada do autobús aos nenos e nenas 
transportados, para o cal deben estar coa antelación necesaria e gardando as 
distancias. 

 A coidadora debe comprobar que cada alumno baixe na parada que lle 
corresponde, asegurándose de que son recollidos polos seus pais/nais ou 
persoa autorizada para facelo. De non ser así, non deixarán que baixen do bus e 
chamarán ao centro escolar ou á propia familia, se é o caso. 

 No caso de que non conteste a familia e tampouco o teléfono do centro, a 
coidadora poñerase en contacto telefónico cos membros do equipo directivo, 
que buscarán unha solución. 

 
 
COMEDOR 
 

 O alumnado que non vai asistir ao comedor debe comunicalo por teléfono 
antes das 9:45 horas. 

 Ao remate do comedor, as coidadoras entregarán o alumnado a aquelas 
persoas que estean autorizadas para recollelos. Estas deben chamar ao timbre 
e agardar a que saia o neno/a. En caso de dúbida, chuvia ou falta de visibilidade 
poderán chegarse uns metros ata a zona do comedor. 

COMUNICACIÓN DAS FAMILIAS CO COLEXIO 
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 Sempre que sexa posible, os familiares do alumnado contactarán co colexio por 
teléfono, xa sexa para dar algún recado ou establecer unha cita. As liñas que se 
poden utilizar serán o 886 110 671 e o 644 81 19 91 . 

 Os titores/as tamén poderán utilizar a aplicación abalarMóbil. 

 As titorías realizaranse por teléfono ou por videoconferencia, previa solicitude 
telefónica ou por correo electrónico. 

 
 
NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS:  

 

 Este curso non se realizarán as conmemoracións nin celebracións  habituais tal 
e como se tiñan feito en anos anteriores, tampouco se vai facer  Festival de 
Nadal, nin Festival das Letras Galegas, Samaín, Magosto, etc. Estas celebracións 
poden ter lugar dun xeito diferente. Iranse organizando xunto coas saídas 
pedagóxicas polos respectivos equipos docentes en base ás seguintes premisas: 

- Evitar mesturas de alumnado de diferente grupos. 
- Limpeza e desinfección de material. 
- Límites de aforo. 

 

 As saídas didácticas, iranse organizando sobre a marcha se se considera 
oportuno, respectando os aforos e as normas de prevención de contaxio 
vixentes no momento de realizalas. Terán preferencia aquelas que se realicen 
dentro da propia localidade e ao aire libre. 

 
 
OUTRAS NORMAS XERAIS: 
 

 Unha das medidas de prevención de contaxios é a formación de Grupos de 
Convivencia Estable cuxos membros poden socializar e xogar entre si sen ter 
que manter a distancia interpersoal de forma estrita. Para que esta medida 
teña unha maior eficacia, nos momentos de entrada e saída do colexio, as 
familias tamén deberán evitar a interacción dos seus fillos e fillas con  
alumnos/as doutros cursos. 

 

 

3. Actuacións de prevención, hixiene e protección.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE ADOPTAN NO COLEXIO: 
 

 Limitar a entrada de persoas no recinto escolar. 

 Creación de grupos estables de convivencia. (ver punto 2) 

 Entradas e saídas escalonadas. (ver punto 2) 
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 Sentido único de circulación polos corredores, e tamén para entrar e saír do 
edificio e subir e baixar á 1º planta, tanto ao comezo e finalización da xornada 
lectiva como nos recreos e cambios de clase. 

 Establecemento de dúas quendas para saír ao recreo. 

 División do patio en cinco zonas para evitar a mestura dos grupos estables de 
convivencia. 

 Establecemento de dúas quendas de comedor. 

 Toma de alimentos no interior do colexio, dentro do grupo estable e co 
alumnado no seu sitio habitual. 

 Minimizar o uso de material como casiñas, bicis, tobogáns, areeiros, balóns, 
etc. 

 Limitar o aforo nos aseos, na sala do profesorado, na biblioteca e no recreo. 

 Facer un repaso semanal das recomendacións e das normas de prevención 
básicas como evitar tocar os ollos,  o nariz e a boca evitar aglomeracións e 
contacto con alumnado doutros cursos, como realizar correctamente o lavado 
das mans; e todo isto de forma lúdica a través de medios audiovisuais, pictos, 
murais, etc. 
 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBE ADOPTAR O PROFESORADO: 

 

 Realizar unha auto enquisa clínico-epidemilóxica diaria de síntomas para 
descartar síntomas compatibles cunha infección por coronavirus. (Ver anexo) 
esta auto enquisa debe realizarse antes da chegada ao centro. 

 Non acudir ao centro educativo en caso de sintomatoloxía compatible. 
Informar ao Equipo Covid e poñerse en contacto co seu centro de saúde ou cos 
facultativos da mutua. Manterá un illamento preventivo domiciliario, ata que 
sexa valorada a necesidade de realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 
24 horas. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBE ADOPTAR AS FAMILIAS: 
 

 Realizarlle  aos seus fillos/as unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria 
a fin de detectar posibles síntomas compatibles con infección por coronavirus. 
Para iso utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo 
deste documento. Esta auto avaliación debe realizarse antes da chegada ao 
centro. 

 Non mandar o alumno/a ao Centro no caso de detectarse sintomatoloxía 
compatible con infección por Covid-19. Contactar inmediatamente co centro de 
saúde de referencia do alumno/a. Informar ao Centro contactado co equipo 
directivo. 

 Se algunha persoa do núcleo familiar do alumno/a é sospeitosa de padecer a 
COVID-19, o alumnado non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o 
resultado da proba e sexa negativo. Os proxenitores do alumno/a avisarán ao 
Centro. 

 Presentarse no Centro o máis axiña posible no caso de que reciba unha 
chamada comunicándolle de que o seu fillo presenta síntomas compatibles coa 



9 

 

enfermidade. Nese caso levará ao alumno/a para a casa e dende alí contactar 
inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a. Informar 
tamén ao centro educativo da evolución do alumno/a. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBE ADOPTAR CASO DE QUE UN ALUMNO OU 
DOCENTE QUEPRESENTE SÍNTOMATOLOXÍA COMPATIBLE DURANTE O HORARIO 
LECTIVO: 

 

 Levarase ao espazo acondicionado para o illamento (obradoiro da primeira 
planta) e colocaráselle unha máscara cirúrxica. Unha mestra ou mestre do 
centro, tamén con máscara, quedará ao seu coidado, e contactarase coa 
familia. 

 Informarase á familia que deberá presentarse no centro o máis axiña posible e 
solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a 
necesidade de solicitar un test diagnóstico. Se non obtivese cita para ese 
mesmo día, acudirá ao PAC (Punto de Atención Continuada) para a valoración 
polo médico de atención primaria. 

 Chamarase ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 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.  

 Se fora o caso dun/dunha docente, ou persoa adulta que por algún motivo 
xustificado se atopara no centro, debe dirixirse ao seu domicilio protexido por 
máscara e dende alí poñerse en contacto co seu Centro de saúde ou mutua e 
seguir as instrucións ata que a súa situación médica sexa valorada por un 
profesional sanitario. 

 
MEDIDAS DE HIXIENE: 
 

 Todo o alumnado e o profesorado realizará unha desinfección de mans cando 
entre en calquera das aulas ou zonas comúns, incluído o comedor. Tamén á 
saída do final da xornada lectiva. 

 Cando o alumnado vaia aos aseos aproveitará para facer un lavado de mans 
con auga e xabón. 

 Cando sexa posible optaremos por lavar as mans con auga e xabón en ver da 
utilización de xeles hidro alcohólicos. 

 Repaso diario e logo semanal  de como facer un correcto lavado de mans, como  
facer cando teñan a necesidade de tusir ou esbirrar. 

 Desinfección de materiais e superficies nas aulas de uso compartido. 

 Limpeza dos aseos polo menos tres veces ao día (dúas en horario lectivo) por 
parte de persoal especializado. (Esta proposta dependerá do concello que é o 
órgano que xestiona a limpeza nos seus centros educativos.) 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 
 

 Uso da máscara: 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 
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todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de 
seguridade. Será obriga do alumnado ter unha segunda máscara de recambio no 
colexio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por 
exemplo no comedor ou no momento de tomar a merenda. No caso de que o 
alumno/a non traia máscara e tampouco teña de reposto, chamarase á casa para que 
lla traian e agardará co profesor/a de garda sen poder entrar á clase.  
 
 

 Equipo Covid: En todos os centros educativos galegos constituirase un Equipo 
Covid, formado por 3 mestres/as  que terán as seguintes funcións: 
 

- Velar pola correcta aplicación das medidas de seguridade.  
- Contactar coas familias, co centro médico de referencia e coas 

Consellerías de Educación e Sanidade en caso de  aparición de síntomas 
nalgún alumno/a ou profesor/a.  

- Xestionar os materiais de hixiene e protección individual. 
Os/as compoñentes deste equipo recibirán formación específica no mes de 
setembro. 
 

 Habilitarase un espazo de illamento con material de protección (máscaras, xel 
hidro alcohólico, panos desbotables, papeleira con tapa)  para posibles casos de 
alumnado que presente sintomatoloxía durante o horario lectivo. (ver o punto 
3 medidas de prevención que se deben adoptar no caso de que un alumno ou 
docente presente sintomatoloxía compatible durante o horario lectivo) 
 
 

4. 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. 

 Durante o primeiro trimestre do curso 2019/2020, un grupo reducido de 
profesorado recibiu formación sobre aulas virtuais, xa que nos foi concedido o 
programa E-Dixgal para o alumnado de 5º curso. Este profesorado, xunto cos 
compoñentes do Equipo TIC serán os que contribúa á formación básica doutro 
profesorado, e a liderar a posta en marcha das aulas virtuais. 

 No curso 2020/2021 teremos dous grupos no proxecto E-Dixgal, e polo tanto 
volveremos a ter formación para o profesorado. 

 En todo caso acolleremos con moito interese calquera outra proposta de 
formación que nos chegue por parte da Consellería de Educación. 

 A maior parte do profesorado do centro ten unha formación básica que lle 
permite empregar a maioría dos recursos dixitais, como é a xestión de blogues, 
correo electrónico, elaboración e dixitalización de documentos, adaptación e 
procura de recursos na rede, etc. Isto xunto coa experiencia que nos 
proporcionou a situación de ensino a distancia que tivemos que afrontar no 
terceiro trimestre do do curso pasado, fai que nos plantexemos o reto de poñer 
en funcionamento unha aula virtual para cada curso.  



11 

 

 En canto sexa posible, aproveitaremos os primeiros días de clase presencial 
para formar ao noso alumnado, facendo ensaios na aula de informática por se 
tiveramos que volver a impartir clases a distancia. 

 

5. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 

actividades grupais de acollida e cohesión. 

 

 Aínda que a maioría do noso alumnado é consciente e partícipe dos cambios 
nas relacións sociais que está a provocar a aparición desta enfermidade contaxiosa que 
chamamos Coronavirus, a volta ao cole vai ser para eles e elas a constatación do 
cambio. Hai que volver a aprender o aprendido doutra maneira, hai que socializar con 
distancia, evitar o contacto físico e mostrar as emocións detrás dunha máscara. Hai 
que cambiar as dinámicas dos recreos, a forma de xogar e mesmo renunciar aos xogos 
preferidos nalgúns casos. Utilizar novos  recursos como a mímica ou a expresión 
corporal promete ser enriquecedor. 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. 

 

Estes enormes cambios aos que os nenos e nenas de Infantil e Primaria  se van 
a ter que enfrontar requerirán dun tratamento específico e grandes doses de calma e 
tranquilidade por parte dos adultos. 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. 
 
             Nos primeiros días será moi importante a asimilación das novas normas de 
funcionamento e das medidas hixiénico-sanitarias que serán o eixe vertebrador do 
proceso de ensinanza-aprendizaxe nos primeiros meses do curso. Traballaranse estes 
aspectos pola mañá, antes do recreo, en asemblea, de forma lúdica e empregando 
recursos como cartelería, imaxes, vídeos, etc.  
 
            Despois das primeiras semanas,  segundo se vaia asimilando a nova situación 
faremos repasos semanais das normas para pasar a tratar outros asuntos como o 
tratamento que reciben as persoas contaxiadas. Estar afectado polo virus non debe 
ser motivo de discriminación, senón de comprensión e empatía, debemos adiantarnos 
para evitar o rexeitamento social, pois calquera pode pasar por esa situación aínda sen 
ter cometido actos imprudentes. O mesmo temos que facer coas persoas que en 
calquera momento presenten síntomas compatibles, tomar precaucións non implica 
desprezo e rexeitamento, polo que debemos facer actividades de sensibilización neste 
sentido. Como o noso centro forma parte do programa de Educación Responsable, 
aproveitaremos os recursos que nos ofrece. 
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Outro aspecto sobre o que debemos incidir co alumnado dos cursos máis altos, 
en canto ao tratamento transversal da situación de pandemia, 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. Sucede o mesmo coas bromas de mal gusto relacionadas co coronavirus, non 
cabe dúbida de que o emisor seguramente non teña intención de ofender, pero pode 
darse o caso de que nenos/as con parentes ou coñecidos afectados/as poidan verse 
afectados por esta situación, polo que debemos evitalas. Seguiremos participando co 
Concello e outras institucións (Érguete, Plan Director, etc.), na programación de 
charlas sobre estes temas.  
 
 
                                                                                 Cedeira a 4 de setembro de 2020  
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