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1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 

❖ HORARIO E ACCESOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS 

❖ CIRCULACIÓN POLO CENTRO  DURANTE A XORNADA ESCOLAR 

❖ AGRUPAMENTOS DO ALUMNADO 

❖ MEDIDAS DENTRO DA AULA: MATERIAIS E ESPAZOS 

❖ PERÍODOS DE LECER 

❖ MERENDA 

❖ ASEOS 

❖ COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN. 

❖ PREVENCIÓN 

❖ HIXIENE 

❖ PROTECCIÓN 

 

3. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL DO 

ALUMNADO NECESARIO PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA MODALIDADE 

DE ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CASO, NON PRESENCIAL. 

 

4. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS MEDIANTE A 

REALIZACIÓN DE  ACTIVIDADES EN GRUPO DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 
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1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

Seguindo o Plan de Adaptación do CEIP PLURILINGÜE INFANTE FELIPE DE BORBÓN 

á situación Covid-19  debemos realizar unha serie de modificacións nas Normas de 

Funcionamento do centro. 

O obxectivo principal da organización que establecemos a continuación é evitar 

aglomeracións e os tempos de espera. Polo tanto a primeira medida será permitir que 

o alumnado usuario de transporte escolar poida subir ás aulas segundo vaian 

chegando, así como o resto do alumnado no horario asignado a cada grupo. Nas aulas 

o alumnado será recibido polo profesorado que imparta docencia na 1ª sesión.  

 HORARIO E ACCESOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS 

 

 

 

 

ALUMNADO 

DE 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

 

 

O alumnado accederá acompañado de un SÓ PROXENITOR ata o 

patio cuberto, colocándose na fila que lle corresponde segundo o seu 

grupo e gardando a distancia de seguridade. As titoras sairán a 

recoller ao alumnado e os proxenitores deberán abandonar o patio 

na maior brevidade posible para que poidan acceder o resto dos 

grupos no horario establecido e evitar aglomeracións. 

As familias NON deberán achegarse á porta da entrada do edificio 

para deixar libre a circulación do alumnado e profesorado. Ademáis 

NIVEL ENTRADA SAÍDA ACCESO 

Alumnado 

de 6º EI 

8:50 h 13:50 h Cancela 

Infantil 

Alumnado 

de 5º EI 

9:00 h 13:45 h Cancela 
Infantil 

Alumnado 

de 4º EI 

9:10 h 13:40 h Cancela 
Infantil 
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evitarán os intercambios de información coas titoras nos momentos de 

entrada e saída para que estes sexan fluidos. 

 

 

ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

   As familias do alumnado de Educación Primaria acompañarán aos 

seus fillos ata a cancela principal. NON accederán ao recinto 

escolar, agás  aquelas con fillos/-as no curso de 1º de Educación 

Primaria, que poderán acompañalos ata a porta de entrada ao 

edificio como medida provisional de adaptación. Soamente  UN 

PROXENITOR por familia. 

O alumnado deberá acudir no seu horario e accederá 

directamente á súa aula onde estará o profesorado que imparta 

clase na 1ª sesión. 

NIVEIS ENTRADA SAÍDA 

1º E.P  9:00 h 13:50 h 

4º E.P 

2º E.P  8:55 h 13:45 h 

5º E.P 

3º E.P  8:50 h 13:40 h 

6º E.P 

PORTAS DE 

ACCESO ÁS 

AULAS DE 

ED. 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

ENTRADA/SAÍDA 

DEREITA 

ENTRADA/SAÍDA 

ESQUERDA 

4º E.P 

5º E.P 

6º E.P 

1º E.P 

2º E.P 

3º E.P 



PLAN DE ACOLLIDA- Curso 2020/2021 

 

CEIP PLURILINGÜE INFANTE FELIPE 
 

 

ALUMNADO 

USUARIO DE 

TRANSPORTE  

ESCOLAR 

Dito alumnado accederá pola cancela lateral do pavillón destinada 

específicamente para este alumnado, onde agardarán os mestres 

encargados da garda de transporte. 

• O alumnado de Primaria poderá acceder á aula a medida que 

vaia chegando ao centro.  

•  O alumnado de Educación Infantil agardará no porche co mestre/a 

de garda para recibir a todo o alumnado da etapa e a 

continuación acompañaraos ao edificio de Infantil onde estarán as 

titoras nas respectivas aulas. 

FAMILIAS 

CON 

ALUMNADO 

EN 

DIFERENTES 

HORARIOS 

DE 

ENTRADA/SA

ÍDA 

• Entrada: posibilidade de entrar no turno do alumno/-a que entre 

máis tarde. No caso de ter que desplazarse do edificio de Infantil 

ao de Primaria ou viceversa, tanto alumnado como familias 

(soamente proxenitores de Ed. Infantil e 1º Ed. Primaria) deberá 

facerse o percorrido pola parte de atrás do edificio de Primaria.  

•  Saída: recollerán en primeiro lugar ao alumno que saia antes.  

- O alumnado de calquera dos cursos de Primaria que teña irmáns en 

Ed. Infantil poderá ser recollido pola cancela do bus(por 

proximidade a saída de Infantil),previa notificación ao titor/-a e 

como medida a manter ao longo do curso. 

RECOLLIDA 

DO 

ALUMNADO 

FÓRA DO 

HORARIO 

ESTABLECIDO 

Cando se deba recoller a un alumno/-a (cita médica, imprevisto 

familiar,…) un dos proxenitores deberá chamar ao centro 5 minutos 

antes para que o alumnado poida estar preparado para a súa 

saída,  o proxenitor/-a esperará no patio do centro educativo, 

frente a porta de saída do alumnado. Non se poderá recoller nin 

incorporar ao alumnado ao centro nos períodos dos recreos, xa 

que haberá alumnado e profesorado no patio, polo que se evitará 

esta recollida entre as 11:15 e as 12:10 horas. 
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As familias deberán evitar o intercambio de información co profesorado nos 

momentos de entrada e saída para que estes momentos sexan o máis fluidos 

posibles. 

 CIRCULACIÓN POLO CENTRO DURANTE A XORNADA ESCOLAR 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

• As escaleiras de Infantil, estarán divididas para facilitar a 

subida e a baixada, sempre empregando a dereita, estarán 

marcadas con frechas ascendentes e descendentes de dúas 

cores diferentes( verde e laranxa). 

• Os corredores do edificio de Infantil, estarán sinalizados no 

chan con flechas en ambos sentidos, pola dereita con flechas 

verdes, e pola esquerda con flechas laranxas, para facilitar a 

mobilidade do alumnado e profesorado. 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 
 

• As escaleiras de Primaria, estarán divididas para facilitar a 

subida e a baixada, sempre empregando a dereita, estarán 

marcadas con frechas ascendentes e descendentes de dúas 

cores diferentes( verde e laranxa). 

• No corredor do primeiro andar de Primaria haberá flechas de 

sentido único.  

 

PAVILLÓN 

• Para trasladarse ao Pavillón para as sesións de Educación 

Física, segundo de que ala do centro sexan, deberán baixar 

pola escaleira da súa ala, seguindo o sentido das frechas  

indicadas no chan e sairán pola porta correspondente á súa 

ala. 

 

AULA DE 

MÚSICA 

• Para trasladarse á Aula de Música, o alumnado de 1º a 3º de 

Educación Primaria debe baixar pola escaleira da súa ala do 

edificio e saír polo porche para entrar de novo pola porta 

dereita do edificio e ir á clase de música. 
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BIBLIOTECA 

• No caso de acceder a Biblioteca, o alumnado de 4º, 5º e 6º de 

Primaria accederá sempre polo exterior, é dicir atravesando 

o porche. 

AULA DE 

INGLÉS 

• Este curso o alumnado non se trasladará de aula nas sesións de 

Lingua Estranxeira, evitando así estes desprazamentos. 

 

 AGRUPAMENTOS DO ALUMNADO 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

Grupos de Convivencia Estable, onde o alumnado pode socializar e 

xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal de forma 

estricta. Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a 

interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao 

máximo o número de contactos con outros grupos do centro. 

 

ESPAZO DO GRUPO 

DE CONVIVENCIA 

ALUMNADO Nª PROFESORADO 

ASIGNADO 

Aula de 3 anos-A 4º E.I- A 6 

Aula de 3 anos-B 4º E.I- B 6 

Aula de 4 anos-A 5º E.I- A 6 

Aula de 4 anos-B 5º E.I- B 6 

Aula de 5 anos-A 6º E.I- A 6 

Aula de 5 anos-B 6º E.I- B 6 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

Os Grupos de Convivencia Estable terán que respectar as mesmas 

normas que o resto do persoal docente e non docente cando non 

estén dentro da aula: manter a distancia de seguridade cando se 

movan polos espazos comúns, nas entradas, nas saídas,… 

Estes grupos estarán formados polo grupo-clase, titor/-a e 

especialistas que impartan docencia no grupo. 
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ESPAZO DO GRUPO 
DE CONVIVENCIA 

ALUMNADO Nº PROFESORADO 
ASIGNADO 

Aula 20 1º- A 6 

Aula 21 1º- B 6 

Aula 14 2º- A 6 

Aula 26 2º- B 6 

Aula 33 3º- A 5 

Aula 28 3º-B 6 

Aula 32 3º- C 5 

Aula 12 4º-A 5 

Aula 13 4º- B 5 

Aula 18 4º-C 6 

Aula 31 5º-A 6 

Aula 29 5º-B 6 

Aula 22 6º-A 6 

Aula 24 6º-B 7 

Aula 17 6º-C 7 
 

 

 MEDIDAS A ADOPTAR NA AULA 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

▪ Cada neno/-a disporá dunha percha para colgar a súa 

mochila e chaqueta. 

▪ O alumnado terá unha cadeira e un espazo na mesa asignado. 

▪ Aínda que significa ir en contra do espíritu desta etapa 

educativa, mentres persista esta situación, promoverase que 

cada neno/-a dispoña dunha caixa/bote individual para as 

súas pinturas, rotuladores, lápis... co fin de evitar a 

manipulación dos mesmos por todos os membros do grupo. 

▪ Cando sexa indispensable que o alumnado comparta materiais, 

procurarase que sexan repartidos soamente entre o alumnado 

que comparta a mesma mesa, creando grupos colaborativos de 

un máximo de 5 alumnos/-as. 

Ao finalizar o seu uso o profesorado desinfectará dito 

material. 
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▪ Tratarase de empregar materiais non porosos xa que resultan 

máis sinxelos de desinfectar. 

▪ Os materiais que non poidan ser utilizados, ben porque aínda 

non foran desinfectados ou porque deban gardar tempo de 

corentena, gardaranse fóra do alcance do alumnado. 

▪ Non se poderán traer materiais, xoguetes,… da casa ao cole 

posto que debemos extremar as precaucións.  

▪ Recoméndase o uso da máscara, fundamentalmente nas 

entradas, saídas e nas zonas comúns. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

• Uso de máscara obrigatorio para todo o alumnado de Ed. 

Primaria.  

• Na entrada deberá facer unha correcta desinfección de mans, e 

deberá deixar colgadas as súas prendas no respaldo da súa 

cadeira. 

• Cada alumno/-a terá o seu propio  material diferenciado  nun 

estoxo ou lapiseiro.  Aquel material que indique o mestre poderá 

deixarse na aula pero nun espazo diferenciado do do resto dos 

compañeiros/-as, preferiblemente, debaixo do seu pupitre. 

• O material de uso común, distribuirase en gabetas ou caixas, 

preferentemente de plástico para unha fácil limpeza e 

desinfección,  para cada un dos grupos, tendo que ser 

desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

• Non se compartirá ningún material sen a previa desinfección do 

mesmo. 

• Cada vez que se utilice o encerado e os rotuladores de pizarra 

branca é preciso desinfectar os rotuladores con xel hidroalcóholico 

do que xa dispón cada aula. 

• Procurarase que cada alumno/a garde o seu material de forma 

responsable e solidaria, coa axuda de cada titor/a sobre todo 
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nos cursos máis baixos,  a fin de evitar contaxios e propagación 

de virus no caso de que apareza algún abrocho. 

 

 QUENDAS DE RECREO 

 Habera dúas quendas de recreo, en cada quenda haberá un total 

de 11 mestres/as, dos cales tres estarán na vixianza do patio de 

Infantil e os demais en Primaria. 

Os mestres encargados da vixianza de cada grupo serán os 

titores/-as e mestres que imparten docencia no grupo, para manter 

o máximo posible a estabilidade do grupo. 

Cada Grupo de Convivencia Estable terá unha zona asignada para 

o tempo de lecer.  

Sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan , a hora de 

lecer será no exterior. No caso contrario realizarase na aula. 

 
 
 

1ª QUENDA DE  
RECREO: 

 
 11:15/11:40 

horas 

 

 

GRUPOS INFANTIL GRUPOS PRIMARIA 

 
3 anos- A: Zona 3 
3 anos- B: Zona 2 
4 anos- A: Zona 1 

 
4º-A: Zona 4 
4º-B: Zona  5 
4º-C: Zona 6 
5º-A: Zona 2 
5º-B: Zona 3 
6º-A: Zona 1 
6º-B: Zona 7 
6º-C: Zona 8 

 

2ª QUENDA DE  
RECREO:  

 
11:45/12:10 

horas 

 

 

GRUPOS INFANTIL GRUPOS PRIMARIA 

 
4 anos- B: Zona 1 
5 anos- A: Zona 2 
5 anos- B: Zona 3 

1º-A: Zona 2 
1º-B: Zona 3 
2º-A: Zona 4 
2º-B: Zona  5 
3º-A: Zona 1 
3º-B: Zona 6 
3º-C: Zona 7 
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 MERENDAS 

 

 

 

ED. INFANTIL 

E 

ED. PRIMARIA 

O alumnado merendará sempre na aula, antes ou despois do recreo 

segundo a quenda que lle corresponda. As merendas do alumnado 

deberán ser adecuadas para que o alumnado a poida comer, 

abrir,… de xeito autónomo e evitar que o profesorado a teña que 

manipular. 

O alumnado deberá traer a súa botella de auga identificada co seu 

nome, a merenda nun recipiente pechado que a protexa ata o seu 

consumo, así como un pequeno pano de tea que faga de mantel. Todo 

elo recomendase que o traia nunha bolsa de tea de fácil lavado a 

60ºC, sendo aconsellable que dita bolsa sexa lavada con frecuencia 

na casa. 

Antes de dito período todo o alumnado realizará un lavado de mans 

axeitado. 

Celebración de aniversarios: se celebrarán con xogos, cancións, 

creacións,… pero sempre evitando a introducción de alimentos para 

o consumo por parte do grupo de alumnos. 
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 COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 

 

TITORÍAS 

Preferiblemente de forma telemática. Evitarase na medida do posible 

a presencialidade, aínda que se  as familias manifestan interese 

especial por acudir ao centro para falar co titor/a ou con algún 

outro profesor/a, sempre será con cita previa cumprindo coas 

normas de seguridade. 

 

 

 

 

 

CANLES DE 

COMUNICACIÓN 

Empregaranse  as canles telemáticas que se indican a continuación, 

evitando na medida do posible,  os comunicados escritos enviados 

aos domicilios a través do propio alumnado . Para comunicacións moi 

concretas e inmediatas contactarase telefónicamente con elas. 

▪ Páxina web do centro 

▪ Comunicación mediante ABALAR 

▪ A través do correo do centro: ceip.infante.felipe@edu.xunta.es 

▪ Aplicación que se estableza nos diferentes niveis educativos. 

▪ Información relevante exposta en cada cancela de entrada ao 

centro. 

▪ Boletín de notas trimestral será enviado a través do ABALAR. 

▪ Comunicacións de ausencias por posible sintomatoloxía 

COVID-19: realizarase telefónicamente durante a 1ª sesión. 

▪ Trámites administrativos: se solicitarán vía telefónica ou a 

través do correo electrónico do centro educativo; no caso de 

asistencia ao centro solicitarase cita previa. 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.infante.felipe@edu.xunta.es
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 USO DOS ASEOS 

 Os baños só poderán ser utilizados por un alumno/a. Haberá cartelería 

que o recorde. 

Debido a imposibilidade de ter un baño por aula, distribuiranse da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

ASEO GRUPO LAVABO WC 

PLANTA BAIXA- 

Aseo laranxa 

3 ANOS-A 1 1 

PLANTA BAIXA- 

Aseo laranxa 

4 ANOS-A 2 2 

PLANTA BAIXA- 

Aseo azul 

3 ANOS-B 1 1 

PLANTA BAIXA- 

Aseo azul 

4 ANOS-B 2 2 

1º ANDAR 

Aseo dereita 

5 ANOS-A 1 e 2 1 e 2 

1º ANDAR 

Aseo esquerda 

5 ANOS-B 1 e 2 1 e 2 
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EDUCAIÓN 

PRIMARIA 

 

ESCALEIRA ESQUERDA 

 

ASEO GRUPO LAVABO WC 

PLANTA BAIXA- 2º-A 1 1 

PLANTA BAIXA- 2º-B 2 2 

1º ANDAR 1º-A 1 1 

1º ANDAR 1º-B 2 2 

2º ANDAR 3º-A 1 1 

2º ANDAR 3º-B 2 2 

2º ANDAR 3º-C 3 3 

 

ESCALEIRA DEREITA 

 

ASEO GRUPO LAVABO WC 

PLANTA BAIXA- 4º-A 1 1 

PLANTA BAIXA- 4º-B 2 2 

1º ANDAR 4º-C 1 1 

1º ANDAR 6º-B 2 2 

1º ANDAR 6º-C 3 3 

2º ANDAR 5º-A 1 1 

2º ANDAR 5º-B 2 2 

2º ANDAR 6º-A 3 3 
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2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 

PREVENCIÓN: 

▪ Creación do Equipo Covid, que actuará como referencia para o resto do persoal, 

profesorado, alumnado e familias en relación ás funcións recollidas no Plan de 

Adaptación á situación Covid-19 no curso 2020/2021. 

 

▪ Adecuación dun espazo de illamento Covid: aquelas persoas con sintomatoloxía 

Covid serán illadas na aula Covid creada para tal fin (antiga aula de Inglés). 

Tanto a persoa que presente síntomas como a persoa que quede ao seu coidado, 

terán máscara e abrirase a ventá para a súa ventilación.  

A continuación contactarase coa familia, no caso de tratarse de alumnado, e 

chamarase ao centro de Saúde de Salvaterra para seguir as súas instrucións. Se 

presenta síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

Na aula Covid contarase con: 

- Solución hidroalcohólica 

- Máscaras por se fora preciso mudala 

- Panos debotables 

- Desinfectante de superficies 

- Cubo para o lixo con pedal e bolsa de plástico 

No caso de ser necesario illar a unha persoa, o equipo Covid avisará ao persoal de 

limpeza para que extreme as precaucións de limpeza cando quede libre. Antes da súa 

desinfección, sinalizarase a prohibición de paso con un cartel visible para todo o persoal 

e deixarase con ventilación. 

 

▪ Responsabilidade individual: 

- Realizar enquisa de autoavaliación clínica Covid-19;  antes de asistir ao centro 

tanto profesorado como alumnado debe comprometerse a realizar un 
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autodiagnóstico( comprobar a temperatura, presenza de tos seca, dificultade 

respiratoria, fatiga severa, diarrea, perda de olfato ou gusto) . 

- Tanto profesorado como alumnado non debemos acudir ao centro no caso de 

presentar algún síntoma compatible co covid-19. 

 

▪ Medidas de protección : 

- Uso da máscara será obrigatorio para o profesorado e para o alumnado de 

Educación Primaria, con independencia do mantemento de distancia 

interpersonal. 

Recomendase o seu uso para o alumnado de Educación Infantil, fundamentalmente 

nas entradas, saídas e nos espazos de uso común. 

- *A obriga do uso da máscara non será esixible para as persoas que presenten 

algún tipo de enfermidade respiratoria que poida verse agravada polo seu 

uso, ou que pola situación de discapacidade non dispoñan de autonomía para o 

seu uso ou ben presenten alteracións de conducta que fagan inviable a súa 

utilización. 

 

▪ Difusión do Plan ao alumnado: 

O profesorado será o encargado de dar a coñecer ao alumnado as actuacións do Plan 

Covid adaptando a idade de cada grupo de alumnos. 

Dende o inicio de curso iranse traballando diferentes rutinas que deberemos adquirir este 

curso escolar, así como outros aspectos a través de actividades tipo: 

• Asambleas en cada clase para que cada titor/a ou profesor correspondente 

transmita ao alumnado a información sobre o que se modificou físicamente no 

colexio para PREVIR a enfermidade: 

- Sinalizacións, cartelería, distancias entre o mobiliario individual das aulas, 

Zonas de recreo, Circuitos e direccións……. 

• Explicación dos circuitos sinalizados para desplazarnos ás diferentes dependencias 

do centro. 
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• Significado da diferente  tipoloxía de carteis distribuida polas dependencias do 

centro e importancia de respectar as mesmas. 

• Elaboración dun cadro-horario para realizar con eles simulacros de percorridos 

habituais que deban realizar. 

• Facer repetidamente, sobre todo á entrada, antes e despois do recreo e da 

merenda, a saida ou en momentos da xornada que se considere oportuno, o 

simulacro da hixiene de mans correcta, con auga e xabón así como a forma segura 

de sécalas e desbotar os panos na papeleira; poñéndose o propio profesor como 

modelo. 

• Repetir a mesma dinámica para a hixiene co xel hidroalcohólico, utilizando 

alumnos diferentes cada vez, como modelo ante os compañeiros. 

• Facer prácticas de poñer e quitar as máscaras de forma segura e hixiénica para 

non contaminalas nen contaminarse. 

• Escenificar mímicamente en que consiste a hixiene respiratoria como método de 

protección para os demáis. 

• Visualizar vídeos sinxelos explicativos sobre a importancia da prevención, a 

hixiene e a protección ante a COVID ou calquera outro virus que poida xurdir. 

 

▪ Evitar aglomeracións: 

- Establecer entradas e saídas escalonadas do alumnado. 

- Determinar as rutas que realice o alumnado e profesorado para acceder a súa 

aula 

- Establecer dúas quendas de recreo  

- Dividir o patio do centro en zonas para que cada grupo dispoña do seu espazo 

no recreo. 

- Regular o acceso aos aseos do centro. 

 

▪ Distancia social: 
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- Distribuir as mesas das aulas de tal xeito que exista a maior separación posible 

entre o alumnado, atendendo ao número de alumnado por aula e ao espazo do 

que se dispón en cada unha delas. 

- Evitar situacións de contacto físico. 

 

  HIXIENE: 

▪ Hixiene xeral do centro: 

- Reforzar o servizo de limpeza por parte do Concello con maior persoal. 

- Presenza de persoal de limpeza en horario de mañá 

- Limpeza de aulas e espazos comúns ao finalizar a xornada 

- Desinfección do material ou mobiliario de uso común por parte do alumnado 

- Na porta da Aula Covid-19 haberá una táboa para que o profesorado informe 

do material que é preciso repor en cada aula. 

 

▪ Desinfección do material de uso compartido: 

Alumnado: Evitarase, na medida do posible, que o material sexa compartido entre 

diferentes Grupos de Convivencia Estable; en caso preciso cada grupo deberá 

desinfectar o material que utilizou, e é aconsellable que o grupo que o colla para 

utilizar volva a facer una boa desinfección do mesmo. 

No caso de espazos compartidos, como Informática, Biblioteca,… evitarase durante o 

tempo que dure esta situación o seu uso, creando pequenas bibliotecas de aula baixo as 

directrices do Equipo de Dinamización de Biblioteca. 

O alumnado de Primaria desinfectará a súa mesa e a súa cadeira ao entrar na aula 

pola mañá. Ademáis desinfectará á entrada das aulas compartidas a mesa e a cadeira 

que utilice así como o material no caso de ser compartido. 

O desinfectante de superficies será, preferiblemente distribuido polo mestre ou por un 

alumno encargado de dita tarefa. 

 

Profesorado: debemos extremar as precaucións en canto ao uso de ordenadores da 

sala de mestres, fotocopiadoras, plastificadora, guillotina, máquina de café, 
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microondas… polo que CADA USUARIO desinfectará despois do seu uso con 

desinfectante para superficies e fará uso do xel hidroalcohólico de mans para o seu 

manexo. 

Nas aulas o profesorado deberá desinfectar a súa cadeira e mesa, así como ordenador 

despois do seu uso. 

Os ordenadores do centro contarán con un protector de teclado para evitar dañar este 

cos productos desinfectantes. 

 

▪ Hixiene persoal: 

- Hixiene de mans : para o que haberá dispensador de hidroxel nas entradas ao 

centro así como nas aulas. Deberemos facer o lavado de mans con auga e 

xabón durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico polo menos 

20 segundos. 

Este lavado de mans realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada 

lectiva( entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois 

de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

- Desinfección do calzado nas alfombras das entradas. 

- Adquirir hábitos como tusir ou estornudar contra o cóbado. 

- Evitar levar as mans e obxectos á boca 

- Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

 

▪ Ventilacións: 

Sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan, as xanelas deberán 

permanecer abertas o máximo tempo posible, e realizar tarefas de ventilación 

polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as 

clases. 

En cada aula haberá una folla de rexistro de ditas ventilacións que deberá cubrir 

e asinar o mestre responsable en cada momento. 

Nas aulas das especialidades, que son utilizadas por varios grupos de alumnos, 

ventilarase a aula polo menos 15 minutos despois de cada sesión. 
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▪ Elementos de limpeza a disposición do alumnado e profesorado no centro: 

- Xabón de mans: en todas as aulas e baños do profesorado 

- Dispensadores de panos desbotables 

- Dispensadores de xel hidroalcohólico nas aulas 

- Papeleira de pedal con bolsa nas aulas 

- Alfombras desinfectantes nas entradas en todas 

- Desinfectante de superficies en todas as aulas e espazos común do centro 

 

PROTECCIÓN: 

Uso da máscara:  

- Uso obrigatorio para o profesorado. 

- Uso obrigatorio para todo o alumnado de Educación Primaria. Deberemos 

levar unha máscara de reposto nun sobre de papel. 

- Recomendable para o alumnado de Educación Infantil (fundamentalmente nas 

entradas, saídas, e recreos). 
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PREVIMOS… QUE DEBO FACER? 

COIDÉMONOS TOD@S! 

REALIZO A ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA  COVID-19 ANTES 

DE ASISTIR AO CENTRO 

NON ASISTO AO COLE SE TEÑO ALGÚN SÍNTOMA DA ENQUISA 

ASISTO AO CENTRO CON TODO O MATERIAL PRECISO: máscara, 

mascara de reposto nun sobre, material escolar de uso individual, 

merenda saudable, botella de auga con nome…. 

EVITO O CONTACTO E MANTEÑO A DISTANCIA DE SEGURIDADE 

LAVO AS MANS CON AUGA E XABÓN E /OU DESINFECTO CON XEL 

HIDROALCOHÓLICO 

TUSO NO CÓBADO 

AVISO AO PROFESORADO SE ME ATOPO MAL 

EMPREGO O ASEO O MÁIS PRÓXIMO Á MIÑA AULA, O QUE ME 

CORRESPONDE 

DESINFECTO O MATERIAL ALLEO QUE EMPREGO ASÍ COMO A MIÑA 

MESA E SILLA 

AGARDO A MIÑA QUENDA NO SITIO INDICADO 
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3. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL DO 

ALUMNADO NECESARIO PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA MODALIDADE DE 

ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CADO, NON PRESENCIAL. 

 

A través do equipo de TICS do centro propoñemos que se organice algún seminario 

ou simplemente sesións de actualización e mellora no manexo das tecnoloxías para 

aquel profesorado que o precise. 

• Actualizar a aula virtual do centro para que todo o profesorado poida practicar 

no seu uso, unificando aplicacións para o ensino telemático se fora preciso. 

• Asignar datas e horario concretos para que o alumnado de cada titoría poida ir 

practicando co seu titor no seu uso. 

• Utilizar periódicamente a través da aula virtual, o medio elixido para o posible 

ensino telemático coa fin de mellorar a súa destreza. 

• Incidir sobre todo naquel alumnado con menos posibilidades informáticas na casa 

para suplir dende o centro esa carencia. 

• Acordar nos niveis a posta en marcha dunha app para comunicación co alumnado 

e familias, para a realización de actividades e intercambio de información. 

 

4. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS MEDIANTE A 

REALIZACIÓN DE  ACTIVIDADES EN GRUPO DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

  A pandemia que sufrimos, fixo e segue facendo, que experimentemos emocións que 

debemos ter en conta para favorecer a adaptación do alumnado ao comezo dun curso 

que vai ser distinto a todos os anteriores debido ás extraordinarias situacións ás que nos 

enfrontamos. 

Habitualmente distinguimos seis emocións básicas: alegría, sorpresa, aversión, ira, tristeza 

e medo. Traballarémolas todas pero con especial atención ás tres últimas que serán as 

que máis podemos experimentar nunha situación como a que estamos vivindo. 
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Para favorecer a adaptación do alumnado a esta situación será necesario ao longo do 

curso, e sobre todo ao comezo, o traballo da conciencia emocional, a regulación 

emocional e as habilidades socias a través de actividades como as seguintes: 

Conciencia emocional: coñecer as propias emocións e as dos demáis. 

• Actividades para identificar a expresión corporal e facial asociada a cada 

emoción. 

• Choiva de ideas de conceptos asociados a cada emoción. 

• Fomento do vocabulario emocional. 

• Identificar situacións nas que podemos sentir medo, alegría… 

• Identificar emocións en debuxos, emoticonos, compañeiros/as. 

• Identificar partes do corpo e sensacións físicas ás que asociamos  cada emoción. 

• Simulación facial das emocións para que os demais traten de adiviñar. 

• Actividades nas que poden expresar como se sentiron durante o confinamento e 

despois. 

• Identificación de emocións nos protagonistas de contos. 

• Rexistro de emocións ao longo da semana e situacións nas que ocorren. 

 

Regulación emocional: capacidade para controlar as emocións de xeito adecuado. 

Cómpre facer entender ao alumnado que as  emocións non son boas ou malas e temos 

todo o dereito a sentirnos tristes, con medo ou irascibles, o importante é como xestionemos 

esas situacións. 

• Actividades  de relaxación muscular e respiratoria. 

• Actividades de identificación de situacións nas que non reaccionamos de maneira 

axeitada, consecuencias  e busca de  alternativas. 

• Facer debuxos ou murais asociados a cada emoción. 

• Identificación de formas axeitadas de responder ás emocións en contos. 

• Creación do recuncho da calma. 
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• Frasco da calma. 

• Elaboración de listaxes de condutas alternativas. 

• Técnica da tartaruga: resgardarse nunha cuncha imaxinaria e relaxarse e pensar 

antes de actuar. 

• Identificar actividades que nos fan sentir ben para utilizalas como técnica de 

distracción. 

• Lectura de contos nos que identificaremos as condutas dos protagonistas 

relacionadas coas emocións que senten. 

 

Competencia social: capacidade para manter boas relacións cos demais. 

• Actividades nas que identificamos as emocións e sentimentos propios e as da outra 

persoa  en situacións habituais. 

• Actividades para poñerse no lugar da outra persoa, por ex: Coller tarxetas con 

preguntas e responder como se fose  a outra persoa. 

• Facer preguntas ao alumnado  sobre os sentimentos da outra persoa de xeito 

habitual, e especialmente na resolución de conflitos xerados na aula ou patio. 

• Actividades para mellorar a comunicación e asertividade como escribir ou contar 

as situacións que nos fixeron sentir ben. 

• Resolución de conflitos mediante role-playing ou historias imaxinarias ás que hai 

que propoñer final 

• Actividades de dramatización  para iniciar e establecer conversas, saúdos, petición 

de axuda… 

• Dramatización de actividades para aprender a responder que non queremos facer 

algo de xeito asertivo. 

 

 

 


