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Este documento está elaborado  como Plan de Acollida e consta dos seguintes apartados: 

a) Novas normas de organización. 

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. 

 
Novas normas de organización e funcionamento do centro 

 
a) Información ás familias. 

 
A web do colexio continuará sendo o portal onde se colgue toda a información de relevancia a 

nivel xeral. 

Como sistema de mensaxería empregaremos  AbalarMóbil, é moi importante que todas as familias 

descarguen a aplicación. 

Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será a 

chamada telefónica ou comunicación escrita. 

 
b) Período adaptación Educación Infantil. 

 
• Organización período de adaptación do alumnado de 4º de Educación Infantil, non se 

prolongará máis alá do día 21 de setembro. 

• Información ás familias telefonicamente da reunións. 

• Decidir a data, hora e lugar das entrevistas entre a titora e as familias para solicitar datos 

de avaliación inicial do alumno/a e para informar das cuestións organizativas e didácticas 

que se consideren oportunas. 

c) Antes do primeiro día de clase 

• O profesorado titor de cada grupo activará a mensaxería Abalar para poñerse en contacto 

coas familias, presentarse como titor/a do seu fillo/a e indicarlle o grupo no que vai a estar.  

• As listas de alumnado por cursos estarán expostas no taboleiro interior do centro, ao que 

poderán acceder as familias seguindo as normas de seguridade e hixiene. 

d) Información sobre o primeiro día de clase. 
 

• Todo o alumnado de infantil e primaria entrará ao recinto escolar sen a compañía dos 

seus  pais/nais ou titores legais, agás o alumnado de 4º de educación infantil. 

• Non se permite a entrada das familias ao centro, agás para tarefas administrativas no 

horario establecido ou asistencia a titoría (con cita previa nos dous casos). 
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Horario de atención ao público. 
 

Para evitar que se xunten as familias que veñen realizar xestións ao centro e alumnado o horario de 

secretaría será de 9:15 h a 11:15 h e de 12:30 h a 13:30 h. 

Uso máscara no centro. 
 

A utilización da máscara é moi recomendable no alumnado de educación infantil e obrigatoria no 

alumnado de primaria, profesorado, persoal non docente e restantes membros da comunidade 

educativa. 

Entradas e saídas. 
 

SERVIZO DE MAÑANCEIROS 

De 07.00 a 8.50 horas de luns a venres. Organiza o Concello de Arteixo. 

ENTRADAS 

8.50 horas, alumnado transportado; rutas 1-2-3-4 polo portalón e rutas 5-6-7-9 pola cancela. 

9.00 horas, entrada do alumnado non transportado: Educación Primaria polo portalón, Educación Infantil 

pola cancela principal.  

( Acceso do alumnado de primaria ao centro polas portas do hall: 3º, 4º e 5º porta lateral dereita; 1º, 2º e 6º 

pola porta esquerda e alumnado de infantil polo seu patio). 

9.05 horas: Peche do centro. 

SAÍDAS : Faranse sempre acompañados dun profesor/a que estea con eles na última hora. 
 
13.40 horas: 1º, 2º e 3º de Educación Primaria 

13.45 horas: 4º, 5º e 6º de Educación Primaria 

13.50 horas: 6º, 5º e 4º de Educación Infantil. 

14.00 horas: peche do centro. 

Alumnado non transportado: educación primaria polo portalón, educación infantil pola cancela. 

SERVIZO DE COMEDOR 

13.40 horas, inicio do servizo do primeiro turno. 

14.30 horas, inicio do segundo turno. 

Franxas de saída de luns a venres: 15.00 /15.20/ 15.40 horas. 

15.40-15.50 horas, o alumnado que asista á actividades extrescolares quedará custodiado no 

centro por persoal de comedor os dez minutos. 

15.50-16.00 horas, o alumnado do servizo de comedor unirase ao alumnado de actividades extraescolares 

no lugar que se estableza baixo a custodia do profesorado de garda do centro. 

16.00- 18.00 horas, actividades extraescolares organizadas polo Concello de Arteixo. 

18.00 horas, peche do centro. 
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Recreos: Faranse dúas quendas de recreo: 
 

Infantil 

4º e 5º de E. Infantil: 11.25 h a 11.55 h 

6º de E. Infantil: de 11.55 h a 12:25 h. 

Zona do recreo de infantil: O recreo de infantil farase en dúas zonas do patio exterior de infantil 

e/ ou no salón de usos en días alternos. 

Primaria 

1º, 2º e 3º: de 11:25 h a 11:55 h 

4º, 5º e 6º : de 11:55 h a 12.25 h.  

Patios de primaria: Pavillón, dúas zonas máis 

a zona exterior pegada ao pavillón. 

Patio exterior en tres zonas. 

Patios interiores e parchís, tres zonas. 

Rotanse os patios cada dúas semanas. 

Profesorado de garda de patios: segundo a ratio de 1/50  en primaria e 1/25 en infantil. 

Cando se produza unha baixa incidencia, e as autoridades sanitarias o establezan, poderanse agrupar as 

clases por niveis á hora do recreo. 

 

2. Actuacións de prevención, hixiene e protección. 
 

Creación equipo Covid. 
 

Tal e como está recollido no “Plan de adaptación á situación Covid 19”  

Espazo de illamento. 
 

O espazo de illamento COVID está situado na planta baixa. 
 

Medidas de protección individual e colectiva. 

Recollidas no Plan de adaptación 
 

Rexistro, inventariado e protocolo da compra e difusión do material de protección. 
 

Farán o seguimento do rexistro e inventario do material do que dispón o centro os membros do equipo 

COVID. 
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Aprendizaxe das medidas hixiénico-sanitarias 
 

Lembrarase empregando a cartelería de aula, os seguintes aspectos ao alumnado: 

• 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 hidroalcohólicas, durante polo menos 20 

segundos, no  seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga 

e xabón. 

 Esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene de 

mans con verificación visual do seu correcto cumprimento. 

 

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. 

Ver plan de continxencia 

 

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

actividades grupais   de acollida e cohesión. 

Como humanidade, como colectivo, como comunidade educativa compartimos, 

nestes tempos, unha experiencia excepcional e complexa. As nosas vivencias, 

situacións, dificultades, emocións e respostas foron e son seguramente 

similares pero á vez singulares, de cada un e de cada unha. Esta é unha boa 

oportunidade para escoitarnos e deixarnos sorprender. 
 

Pensar xuntos e xuntas pode axudarnos a comprender mellor, a expresar os 

malestares que sentimos e as aprendizaxes que fixemos para adaptarnos. Inventar, 

construír e organizar respostas novas e diferentes para a volta é o gran reto 

diante dunha situación incerta. 
 

O coidado do benestar emocional non supón negar ou facer que desaparezan os 

malestares propios da vida, da aprendizaxe, das situacións adversas ou do 

sufrimento. Tampouco supón organizar unha escola onde todo sexa 

“felicidade” ou na que todo estea baixo control e perfectamente organizado 

e senbconflitos... sería enganoso e poñeríanos nunha situación de 

vulnerabilidade.  
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O coidado do benestar emocional supón aceptar a escola como lugar e tarefa, 

non o sabemos todo e necesitamos aprender a: observar, escoitar, esperar, 

expresar e lexitimar o que sentimos, compartilo para comprendelo e 

responsabilizarnos. Convivir deste xeito coas nosas emocións fortalécenos e 

axúdanos a medrar xuntos favorecendo a autonomía e a solidariedade. 
 

O vínculo social na escola é a ferramenta principal para o coidado do benestar 

emocional pero tamén o son a nosa mirada e criterio fronte a incerteza e o risco 

se queremos soster a esperanza diante das adversidades. 
 

Temos a oportunidade de exercer a nosa responsabilidade sentindo e 

pensando de xeito global para dar unha resposta singular, sociocomunitaria 

transformadora na escola. 

 

É fundamental, que nesta fase de acollida se invista un tempo no coñecemento e mellora do benestar 

emocional de  todo o alumnado e da comunidade educativa en xeral. 

 

O coidado do benestar emocional é o acompañamento que desde a escola debe realizarse para 

favorecer: 

1.  A resiliencia; reforzando os procesos que integran a capacidade para afrontar as adversidades, 

saír fortalecido e construír sobre elas, adaptándose positivamente. 

2. O desenvolvemento das competencias emocionais a través dunha educación emocional . 

•  Conciencia emocional: capacidade para tomar conciencia das propias emocións e das demais 

persoas, incluíndo a habilidade para captar o clima emocional dun contexto determinado. 

•   Regulación emocional: capacidade para manexar as emocións de forma apropiada. Supón tomar 

conciencia da relación entre emoción, cognición e comportamento. 

•  Autonomía persoal: conxunto de características e elementos relacionados coa autoxestión persoal 

como a autoestima, actitude positiva diante da vida, responsabilidade, capacidade para analizar 

criticamente as normas sociais, capacidade para buscar axuda e recursos, así como a autoeficacia 

emocional, intelixencia interpersoal... 

Competencia social: capacidade para manter boas relacións con outras persoas. Isto implica dominar 

habilidades sociais, comunicación efectiva, respecto, actitudes prosociais, asertividade... 

•  Habilidades de vida e benestar: capacidade para adoptar comportamentos apropiados e 

responsables para afrontar satisfactoriamente os desafíos diarios da vida, xa sexan privados, 

profesionais ou sociais así, como as situacións excepcionais coas que imos tropezando. Permítennos 

organizar a nosa vida de xeito saudable e equilibrado, facilitándonos experiencias de satisfacción ou 

benestar. 
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As competencias emocionais son un subgrupo das competencias persoais e constitúen o conxunto de 

coñecementos e actitudes necesarios para comprender, expresar e regular adecuadamente as 

emocións das persoas. 

Estruturaranse actividades en: 

Dinámicas de cohesión grupal para fomentar un bo ambiente  de  aula. 

Actividades propostas no plan  de benestar emocional. 

Outros materiais  que o profesorado coa colaboración do departamento de orientación  elabore ou 

complete. 


