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Segundo as instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa en relación as medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020-21, o 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 2019-20, o equipo directivo xunto coas 

achegas do profesorado elaborará dito “Programa de acollida”, que será presentado 

ao Consello Escolar do centro e desenvolverase nas dúas primeiras semanas do 

curso. 

 

1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO.  

 

O centro organizarase establecendo grupos de convivencia estables. Estes 

grupos de convivencia estables poden relacionarse entre si pero evitarán a relación  

cos outros grupos do centro, isto implica unha nova organización do centro en canto 

a entradas, saídas, recreos, emprego de aseos, merendas,... 

 

Os grupos de convivencia estables no noso centro son os seguintes: 

 

 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

4º Educación Infantil 
 

9 alumnos/as 

5º Educación Infantil 
 

9 alumnos/as 

6º Educación Infantil 
 

14 alumnos/as 

 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

1º Educación Primaria 
 

14 alumnos/as 

2º Educación Primaria 
 

16 alumnos/as 

3º Educación Primaria 
 

14 alumnos/as 

4º Educación Primaria 
 

15 alumnos/as 

5º Educación Primaria 
 

15 alumnos/as 

6º Educación Primaria 19 alumnos/as 
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✓ O uso da máscara será obrigatorio para todo o persoal e alumnado maior de 6 

anos, tanto dentro como fóra da aula, así como para calquera persoa allea ao 

centro que teña que acceder ao seu interior. Recoméndase o seu uso en 

Infantil dentro da aula, sendo obrigatorio nas zonas comúns. 

✓ O alumnado acudirá ao centro acompañado dun só adulto responsable.  
 

✓ Só poden acceder ao recinto escolar os acompañantes do alumnado de 

infantil. Os acompañantes do alumnado de primaria deberán permanecer fora, 

ao lado portalón grande. 

✓ Como norma xeral deberanse evitar as aglomeracións e os tempos de espera 

nas entradas e saídas. 
 

✓ É importante o cumprimento estrito dos horarios establecidos para que  a 

organización resulte eficaz. 

 

ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO  CENTRO 

Para  evitar aglomeracións, as entradas e saídas serán escalonadas. 

 

 

ENTRADAS 

 

 

 

 

 

ALUMNADO NON 

TRANSPORTADO 

 

E. INFANTIL 

 

 

E. PRIMARIA 

✓ Poderá acceder ás aulas 

entre as 9:00 a 9:15. 

✓ Accederá ao recinto 

escolar polo portalón 

acompañados por un 

adulto responsable ata a 

porta de infantil, onde 

agardarán ao mestre/a de 

garda que os acompañará 

ata a aula de referencia. 

✓ Poderá acceder ás aulas 

entre as 9:00 a 9:15. 

✓ Accederá ao recinto escolar 

polo portalón de forma 

ordenada de un en un e 

gardando a distancia de 

seguridade. Accederá ao 

centro pola porta principal e 

dirixiranse a súa aula de 

referencia. 

✓ Os acompañantes non 

poderán acceder ao recinto 

escolar. 

 

ALUMNADO 

TRANSPORTADO 

✓ Todo o alumnado transportado accederá ao recinto escolar 

pola cancela pequena, de un en un e de forma ordenada, 

gardando a distancia de seguridade. 

✓ Accederá ao edificio pola porta principal e dirixiranse a súa 

aula de referencia. 
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ORGANIZACIÓN DE RECREOS 

✓ Será obrigatorio o uso da máscara.   

✓ Non estará permitido utilizar elementos de xogo colectivo nin traer da casa ningún 

tipo de obxecto ou xoguete. Os xogos deberán minimizar o contacto e favorecer a 

separación de seguridade. 

✓ A cada grupo asignaráselle unha zona de uso exclusivo, á que accederán 

acompañados polo mestre asignado ao grupo na 3ª sesión  ata a zona que lles 

corresponda, onde agardará o mestre/a de garda desa zona.  

✓ Ao remate do recreo, cada grupo colocarase en fila (monte 1, monte 2  e 

baloncesto na cancha de baloncesto, os tres grupos do pavillón alí mesmo, e os 

de E. Infantil farana na súa zona) e entrarán comezando polos máis maiores.  

SAÍDAS 

 

 

 

 

 

ALUMNADO NON 

TRANSPORTADO 

 

E. INFANTIL 

 

 

E. PRIMARIA 

✓ A hora de saída será de 14:05 

a 14:10. 

✓ O profesorado acompañaraos 

ata a porta de infantil onde os 

esperarán os acompañantes 

que deberán abandonar 

inmediatamente o recinto 

escolar polo portalón. 

✓ Se algunha familia se retrasara 

deberá agardar na porta de 

infantil ata que a titora volva a 

levar ao neno/a ata alí. 

 

✓ A hora de saída será  as 

14:10. 

✓ Os acompañantes 

agardarán fóra do recinto 

escolar. 

✓ O alumnado sairá polo 

portalón. 

 

ALUMNADO 

TRANSPORTADO 

✓ A hora de saída será as 14:15. 

✓ O profesorado responsable da última sesión acompañará ao 

seu grupo ata as zonas de espera de cada liña de autobús. 

✓ O profesorado de garda organizará a saída, que será pola 

porta principal e pola cancela pequena.  

✓ No caso de que algunha familia de alumnado transportado 

vaia a recollelo ao centro, deberá permanecer fóra do recinto 

escolar e agardar a que o neno/a saia cos seus compañeiros 

de liña. Así mesmo avisará á coidadora de autobús de que 

vai recollelo. 
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✓ No corredor agardará titor/a de cada grupo para acompáñalo á aula. 

✓ Se a meteoroloxía é adversa todos os grupos permanecerán durante o recreo  

   nas súas aulas. 

 

ASEOS 

 

✓ Cada aula ten un aseo e un lavabo asignado  debidamente sinalado.  

 

COMEDOR 

 

✓ Farase unha única quenda. 

✓ O persoal responsable do comedor recollerá ao alumnado de Educación 

Infantil e o acompañará ata o comedor  onde   recibirá aos de Educación 

Primaria. 

✓ O alumnado accederá e sairá do comedor coa máscara de protección.  

✓ Colocarán as mochilas e abrigos na propia cadeira e cando estean 

sentados, sacarán a máscara e gardarana.  

✓ No comedor lavarán as mans ao entrar, ao saír e sempre que sexa preciso. 

✓ Asignaráselles un sitio fixo, tentando respectar os grupos por idades. 

✓ Asignarase unha mesa para cada dous comensais respectando a distancia 

de seguridade. 

RECREOS  
 

 

 

 

E. INFANTIL 

 

 

       E. PRIMARIA 

 

 

HORARIO 

 

✓ O horario será de 11:45 

a 12:15. 

 

 

✓ O horario será de 11:45 a 

12:15. 

 

 

ZONAS 

 

✓  O patio de Educación 

Infantil dividirase en 

tres zonas (areeiro, 

parque e circuíto) e as 

quendas rotarán 

diariamente. 

✓ As merendas faranse 

dentro da aula. 

 

✓ O patio dividirase en seis 

zonas (monte 1, monte 2, 

baloncesto, pavillón 1 , 

pavillón 2 e pavillón 3) con 

quendas rotatorias. 

✓ As merendas faranse dentro 

da aula. 
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✓ Para a recollida do alumnado, a responsable do comedor acompañarao ata 

a porta principal e agardarán polas familias, que poderán acceder 

unicamente ata a porta principal, evitando entrar no edificio. 

 

CIRCULACIÓN POLO CENTRO 

 

✓  Deberase sempre circular pola dereita respectando as liñas a sinalización. 

 

TITORÍAS 

✓ As reunións de inicio de curso realizaranse de forma presencial antes do 

comezo do curso. Nesta reunión concretaranse as medidas organizativas do 

centro derivadas da presente situación, así coma os aspectos concretos do 

grupo clase. Convocaranse en distintos días e horarios para evitar 

aglomeracións. 

 

✓ As titorías levaranse a cabo os martes de 16:00 a 17:00, sempre con cita 

previa. Preferiblemente empregaranse medios telemáticos (teléfono, 

videochamada). De ser presencial (para casos excepcionais) a reunión 

realizarase na aula, respectando a medidas relativas a distancia, uso  de 

máscara e desinfección de mans á entrada.    

 

COMUNICACIÓNS: 
    

✓ Nas comunicacións coas familias empregaranse diferentes canles: páxina 

web, abalarmóbil, teléfono e correo electrónico. 

 

ATENCIÓN SECRETARÍA/DIRECCIÓN/ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

✓ Só se atenderá de forma presencial mediante cita previa. 

✓ O horario de secretaría será de 12:40 a 13:30. 

 

2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN.  

 

PREVENCIÓN: 

✓ Creación do  equipo COVID formado pola directora e dous membros do 

profesorado que actuarán como referencia para o resto do persoal, 

profesorado, alumnado e familias.  

✓ Realización da auto enquisa  dos síntomas compatibles co COVID de forma 

diaria, antes da chegada ao centro,  tanto por parte do persoal docente e non 

docente como por parte do alumando. 
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✓ No caso de detectarse síntomas compatibles na casa, non se deberá acudir 

ao centro. 

✓ Formación de grupos estables para reducir ao máximo os contactos. 

✓ Habilitar un espazo de illamento (aula de plástica) para o caso no que se 

detecten síntomas durante o horario escolar. 

 

PROTECCIÓN: 

✓ Uso obrigatorio de máscara en todo o recinto escolar para os maiores de 6 

anos e recomendable en E. Infantil. 

✓ Organización das aulas adoptando a maior distancia posible entre as mesas. 

✓ Gardar a distancia de seguridade nas entradas saídas e circulación polo 

centro. 

✓ Evitar a interacción entre os diferentes grupos de convivencia estable. 

✓ Informar á comunidade educativa das medidas de prevención e protección 

para conseguir a súa interiorización como son: 

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

• Lavado frecuente de mans. 

• Ao esbirrar ou tusir, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que   

desbotará nunha papeleira. 

• Hixienización de mans na entrada e saída do centro. 

• Desinfección de espazos de traballo e dos diferentes utensilios, 

materiais e equipos  empregados. 

• Ventilación ao comezo e remate da xornada escolar, durante o recreo e 

sempre que diferentes grupos  compartan espazos. 

• Non compartir material propio cos compañeiros/as. 

• Uso correcto da máscara: como poñela, como sacala e onde gardala. 

 

LIMPEZA: 

Corresponde a empresa de limpeza do centro xestionar, planificar, organizar e 

desenvolver as medidas de hixiene necesarias. 
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3. 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. 

 

No suposto de que haxa que optar pola educación non presencial no presente 

curso, empregaranse as aulas virtuais dende E. Infantil ata 4º de E. Primaria, xa que 

5º e 6º de E. Primaria son grupos Edixgal. 

Esta foi a fórmula escollida no 3º trimestre do curso pasado para traballar a 

distancia co noso alumnado ata 4º de E.P. 

Nos primeiros días de clase, os titores/as de cada grupo facilitarán ao alumnado a 

inscrición na aula virtual así como a súa matrícula en cada un dos cursos dos que 

formen parte. Así mesmo, dedicaranse varias sesións para familiarizar ao alumnado  

co acceso e funcionamento da Aula Virtual. 

Elaboraranse unhas pautas para que as familias coñezan o funcionamento da 

aula virtual  e podan guiar aos seus fillos/as no seu uso. 

Nos grupos Edixgal (5º e 6º E. Primaria)  se lles asignara as credencias o antes 

posible. Os alumnos de 6º xa coñecen a plataforma pero haberá que axilizar o seu 

uso cos alumnos de 5º e cargar os contidos o antes posible. 

Programaranse tarefas empregando  a aula virtual no ensino presencial  para 

preparar aos alumnos/as de cara a un posible ensino a distancia. 

Será necesario actualizar os datos de accesibilidade de medios tecnolóxicos e de 

conectividade realizados no 3º trimestre do curso pasado. No caso de carencia dos 

mesmos, o centro poderá prestar equipos dos  antigos ordenadores Abalar e 

xestionar a conectividade  a través do concello. 

O profesorado está aberto a participar nas diferentes ofertas de formación en 

aulas virtuais e emprego de ferramentas tecnolóxicas que a Consellería oferte para 

continuar a súa formación en Competencia Dixital.  

 

4. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A      

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 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.  

 Deberase  prestar especial atención aos cambios de etapa programando 

actividades de transición  que favorezan a relación de confianza e afectividade cos 

seus  iguais e co profesorado.  
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  Esta circunstancia é especialmente relevante no caso do alumnado de 4º de   

Educación Infantil que se escolariza por primeira vez no centro. Propiciaranse 

contornas escolares saudables e seguras a través de medidas de prevención, 

hixiene e promoción da saúde adaptadas a esta etapa educativa e atenderase ao 

benestar emocional deste alumnado.  

 Será especialmente necesaria a colaboración entre os equipos docentes para 

atender ao alumnado de forma coordinada nos aspectos educativos e emocionais. 

Deseñando tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as 

competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa e o uso  das TIC. 

 Ademais será prioritario  a adquisición de hábitos saudables,  interiorizando as 

medidas de prevención e protección hixiénicas e sanitarias necesarias para afrontar  

a situación que estamos a vivir, polo que diariamente se dedicará un tempo a 

repasar ditas medidas. 

       Nos primeiros días do curso programaranse e desenvolveranse diferentes 
actividades que favorezan a cohesión e a adaptación dos diferentes grupos á volta 
as aulas. 
 
 
 

 


