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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
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 2020-2021, o centro educativo elaborará un “Programa de Acollida”. 
O presente documento ten por obxecto desenvolver en base ás Instrucións citadas e ao 
Programa de Acollida Covid 19 do CEIP ISAAC PERAL para o reinicio da actividade 
académica presencial o vindeiro 10 de setembro. 
 
 
 

2. O PRIMEIRO DÍA DE CLASE 

 

As clases comezarán para o alumnado de 4º e 5º de E. Infantil e 1º , 2º e 3º de E. Primaria o 
xoves 10 de setembro e o venres día 11 comezará 6º de E. Infantil e 4º, 5º e 6º de E. Primaria.  

Dada a situación actual, a entrada farase gradualmente, resultando imprescindible respectar 
as seguintes normas:  

1. Non se permite a entrada do adulto ao recinto escolar, agás os seguintes casos: 

a. Alumnado de E. Infantil e 1º Primaria:  acompañado só dun adulto provisto de 

máscara. 

b. Alumnado de nova incorporación: accederán pola porta principal ata a entrada 
do centro. 

2. Todo o alumnado de Educación Primaria deberá vir coa máscara posta. Tamén é 
recomendable no alumnado de E. Infantil, sempre que a tolere.  

3. Non se formarán filas. O alumnado irá directamente ás aula segundo vaia chegando e 
sempre respectando a distancia de seguridade de 1,5 m 

4. Todas as consultas que realicen as familias deberán facelas telefonicamente. 

5. No caso de ter que acceder á secretaría deberán solicitar cita previa. Non se pode 
acceder ao centro sen cita previa. 

6. Dada a situación, é moi importante respectar a franxa horaria de entrada de cada un 
dos niveis así como as portas de acceso especificadas no seguinte cadro.  
 

 

O alumnado de 4º de I. Infantil comezará as clases o xoves 10 de setembro segundo o horario 
e agrupación establecido no período de adaptación.  
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3. PLAN DE ACOLLIDA PARA O ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Tal como establece o DOG do calendario escolar do curso 2020-2021 na súa Disposición 
adicional segunda, o período de adaptación do alumnado de educación infantil que se incorpora 
por primeira vez ao centro terá a mínima duración posible e non se prolongará máis ala do 30 de 
setembro de 2020. 

Esta medida poderá aplicarse, de xeito excepcional, tamén a outros alumnos e alumnas da 
etapa que o precisen para facilitarlle a volta ás aulas. Será o profesorado deste alumnado o que 
determine a necesidade ou non de período de adaptación nestes alumnos/as.  

Con carácter xeral, establecemos para o alumnado de 4º de Infantil o seguinte calendario, 
horario e distribución para o período de adaptación. 

 

 

DATA CURSO: 3 ANOS A CURSO: 3 ANOS B 
Xoves 10 e venres 11     

de SETEMBRO 
- GRUPO 1: 9.30 a 10.30 
- GRUPO 2: 12.30 a 13.30 

- GRUPO 1: 9.30 a 10.30 
- GRUPO 2: 12.30 a 13.30 

 
SEMANA DO 14 AO 18 

 

 
- GRUPO 1: 9.20 a 11.15 
- GRUPO 2: 11.25 a 13.30 
 

 
- GRUPO 1: 9.20 a 11.15 
- GRUPO 2: 11.25 a 13.30 

 

SEMANA DO 21 AO 25 
TOD@S : 

De 10.30 a 13.30 
TOD@S : 

De 10.30 a 13.30 

DO 27 AO 30 
TOD@S : 

De 9:30 a 13:30 h. 
TOD@S : 

De 9:30 a 13:30 h. 

 

Durante o periodo de adaptación: 3 ANOS B entrará e sairá do edificio de E.Infantil pola 

parte de diante e 3 ANOS A pola parte de detrás. 
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4. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACION E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

4.1. Normas xerais de entradas e saídas 

 
INSTRUCIÓNS XERAIS 

 As familias non accederán ao recinto escolar, agás nos seguintes casos: 
o Alumnado de E. Infantil: Só poderá acompañar ao alumno/a un adulto e sempre 

con máscara. 
o Alumnado con NEAE que sexa considerado oportuno o acompañamento dun 

adulto.  
o Alumnado de nova incorporación: O primeiro día de clase poderá ser acompañado 

por un adulto. 

 A oficina permanecerá pechada nos horarios de entradas, saídas e recreos. 
 

 

ENTRADAS 
 

 Flexible de 9:00 a 9:20 para o alumnado de E. Infantil e de 8:50 a 9:10 para o de E. 
Primaria. 

 O alumnado non terá que formar filas, senón que accederá directamente á súa aula 
ao chegar ao centro dentro dese horario. 

 Haberá un profesor de garda en cada unha das portas de entrada. 

 O profesorado titor recibirá ao alumnado na súa aula. 

 O alumnado do servizo de comedor accederá directamente á súa aula, agás o 
alumnado de Infantil que será conducido por un monitor ou profesor. 

 As portas de entrada veñen especificadas no seguinte cadro.  
 

ENTRADAS PORTA ENTRADA HORARIO ENTRADA 

E.  
INFANTIL 

 
4º Infantil 

 

Porta do aparcadoiro e  
Porta dianteira E. Infantil. 

 
- Flexible de 

9:00 a 9:20 
 

- A medida da 
súa chegada 
ao centro. 

- Un só 

acompañante 
5º Infantil 

  6º Infantil 

E 
PRIMARIA 

1º - 2º 
 

 
 

Porta principal 
- Flexible de 

8:50 a 9:10. 

- A medida da 
súa chegada 
ao centro. 

- Sen  

acompañantes 

3º - 4º 
 

5º - 6º 
 
 

Porta branca. Escaleiras Lateral 
dereito 
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SAÍDAS 

 Establécense unhas quendas de saída do alumnado segundo o curso no que estean 
escolarizados. É moi importante a colaboración das familias na puntualidade na súa 
recollida. 

 Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou 
que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do 
recinto. Asemade, infórmase ás familias da necesidade da responsabilidade persoal 
de non facer agrupamentos nos accesos ao centro escolar. 

 O horario de saída de cada curso, así como la porta de saída veñen especificados no 
seguinte cadro. 

 

SAÍDAS PORTA SAÍDA HORARIO SAÍDA 

E.  
INFANTIL 

4º Infantil Porta dianteira E. Infantil 13:55 

- Recollida 1 familiar con 
máscara 

5º Infantil Porta de atrás E. Infantil 13:50 

6º Infantil Porta dianteira E. Infantil 13:45 

E 
PRIMARIA 

1º  
Porta principal 

13:55 

- As familias non poden 
acceder ao  centro 

2º 13:45 

3º Porta de atrás 
Porta branca 

13:55 

4º 13:45 

5º Escaleiras Lateral dereito-  
Porta branca 

13:50 

6º 14:00 

 

4.2. Organización dos recreos 

Respectaranse, na medida do posible, os grupos estables de convivencia, para iso: 

 Establécense 3 quendas de recreos 

 O patio dividirase en distintas zonas. 

 En cada zona estará un grupo estable. 

Esta organización ven reflectida no seguinte cadro. 

 

QUENDA HORARIO GRUPOS ESTABLES ZONA PROFESORADO 

Quenda 1 10:50 – 11:20 

4º E. Infantil A 

Parte de atrás do centro 

dividida en 6 zonas. 

Cada grupo estable nunha 
das zonas 

Titoras de cada 
grupo  

ou 
profesorado  

de apoio  
de E. Infantil  

4º E. Infantil B 

5º E. Infantil A 

5º E. Infantil B 

6º E. Infantil A 

6º E. Infantil B 
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Quenda 2 11:30 – 11:55 

1º Primaria A 
Parte de atrás do centro 

dividida en 4 zonas. 

Cada grupo estable nunha 
das zonas 

Titores/as de cada 
curso ou grupo 

ou 
profesorado 

especialista do 
grupo 

1º Primaria B 

3º Primaria A 

3º Primaria B 

5º Primaria A Pavillón 
Dividido en 2 zonas 5º Primaria B 

Quenda 3 12:00 – 12:25 

2º Primaria A 

Parte de atrás do centro 

dividida en 5 zonas. 

Cada grupo estable nunha 
das zonas 

Titores/as de cada 
curso ou grupo  

ou 
profesorado 

especialista do 
grupo 

2º Primaria B 

2º Primaria C 

4º Primaria A 

4º Primaria B 

6º Primaria A Pavillón 
Dividido en 2 zonas 6º Primaria B 

 

4.3. Organización das aulas 

 
Organización dos cursos/grupos. 

1. Todos os grupos teñen unha ratio inferior ou igual a 25 alumnos. Para acadar isto, 
produciuse un desdobre en 5º de Infantil (grupo A e B) e 2º de Primaria (grupos A, B e C) 

2. Cada un dos grupos (aulas) formará un Grupo de Convivencia Estable cuxos membros 
poden socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal de forma 
estrita. Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos 
do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos.  

2.1. As mesas do alumnado en E. Primaria estarán dispostas de unha en unha mirando 
todas ao fronte e, á distancia maior posible que permita as dimensións da aula e a 
ratio da clase. A mesa do profesor estará en situación frontal ao alumnado. 

2.2. O alumnado de E. Infantil colocarase en grupos cooperativos dun máximo de 5 
alumnos formando pequenos grupos estables de convivencia dentro do gran grupo. 

4.4. Uso dos aseos 

- O alumnado de Infantil utilizará o aseo existente na súa aula, tanto durante a clase coma 
no tempo de recreo. 

- O alumnado de Primaria 

 Durante as clases empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda. 

 Durante o recreo utilizará os aseos da planta baixa. 

- A limitación de aforo para os baños será a un/dous usuario, e para controlalo haberá un 
sistema de “semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non. 

- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección. 

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans 
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 ASEO UTILIZADO CONTROL / VIXILANCIA AFORO 

DURANTE 
AS  

CLASES 

E. Infantil Aseo de cada aula Profesor/a titor/a  ou especialista 1 

1º e 2º Prim. Aseos da planta baixa Distintivo de control (semáforo) 1 

3º, 4º, 5º, 6º Prim Aseos do 1º andar Distintivo de control (semáforo) 2 

NO  
RECREO 

E. Infantil Aseo de cada aula Coidadora 1 

1º e 2º Prim. 
Aseos da planta baixa Distintivo de control (semáforo) 1 

3º, 4º, 5º, 6º Prim 

 

4.5. Normas de uso do servizo de comedor 

 O servizo do comedor depende do Concello. 

 Este servizo realizarase so nunha quenda, en horario de 14:00 a 15:30 h. Se hai algunha 
familia que necesite, por conciliación familiar, facer uso deste servizo máis tempo, deberá 
acreditalo  documentalmente.  

 Habilitarase un novo espazo e os usuarios do servizo do comedor dividiranse en dous 
espazos tendo en conta os grupos estables de convivencia: 

 Dentro do mesmo espazo colocaranse en distintas meses respectando os grupos 
estables de convivencia. 

 Limitarase a interacción entre os distintos grupos, polo que o alumnado deberá estar todo 
o tempo que dure este servizo no seu sitio, agás para acudir ao aseo, no que deberá 
respectar o distintivo do semáforo.  

 Cada alumno/a terá un sitio fixo. 

 

4.6. Titorías coas familias 

Cada profesor/a xestionará as súas titorías e toda a comunicación coas familias a través da 
aplicación abalarMóbil ou teléfono, tendo en conta que:  

 Priorizarse a comunicación por teléfono ou videochamada.  

 A xuizo o profesor ou da dirección, ou por imposibilidade das familias tamén poderán 
realizarse presencialmente coas debidas medidas de protección:  

 Emprego de máscara. 
 Hixiene de mans ao acceder á aula. 
 Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

Por carecer de espazos exclusivos para a realización de titorias de forma presencial éstas 
realizaranse so en casos moi concretos e necesarios.  

 

4.7. Realización de eventos 

 Como medida xeral, non se realizaran eventos ou celebracións con grande afluencia 
de persoas.  

 No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, 
distanciamento e aforos establecidas no momento en que se realice o evento: 

 Uso obrigatorio da máscara 

 50% do aforo do espazo onde se realice 

 Manter a distancia de seguridade de 1,5 m entre persoas. 
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4.8. Xuntanzas da ANPA e CONSELLO ESCOLAR 

 As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación 
epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

 Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería. 

 Presenciais, sempre e cando a evolución da Covid o permita. Neste caso, e dado que 

o número de persoas que forman parte do Consello escolar, as reunións levaríanse a 
cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. 
En principio, a sala de mestres reúne estas condicións. Os espazos de utilización 
estarían marcados. 
 

- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 

 Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito 

presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio 
o suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa 
para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes. 

 Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito 

telemático, evitando en todo caso as xuntanzas que supoñan un número elevado de 
persoas. En caso de ser absolutamente necesario estudiarase a solicitude e limitarase 
o aforo. 

4.9. Acceso ao centro e cartelería 

 Non está permitido a acceso ao centro ás familias nos horarios de entradas, saídas (agás 
un familiar do alumnado de E. Infantil) e nos recreos, agás casos xustificados. Calquera 
comunicación que se teña que dar ao centro pódese facer vía telefónica. 

 O horario de oficina será sempre con cita previa telefónica e non coincidirá co horario de 
entradas, saídas o recreos. 

 Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes 
do corredor coa colocación de vinilos e carteis informativos. 

 En todo o centro estará colocada cartelería informativa sobre o COVID-19: distancia de 
seguridade, uso da máscara, síntomas da enfermidade.... 

 

 

5. ACTUACIONS DE PREVENCION, HIXIENE E PROTECCION 

5.1. Creación do grupo COVI 

 No centro creouse un grupo COVI formado por 3 profesores que actuará como referencia 
para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. en relación as función recollidas 
no Plan Adaptación á situación Covid 19 no curso 2020-2021. 

5.2. Espazo de illamento 

 Determinación do espazo de illamento COVID: aula da entrada. 

 Esta aula contará cos seguintes elementos de protección:  

 Ventilación. 

 Solución hidroalcohólica. 

 Papeleira de pedal. 

 Panos desbotables. 

 Máscaras. 

 Pantallas. 

 Luvas. 
 Solución desinfectante. 

No momento en que se produza un posible alumno/a con síntoma de COVI, será levado/a á 
aula de illamento polo seu profesor/a titor/a e avisada á súa familia. 
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5.3. Uso da máscara 

 Aínda que se cumpra a distancia de seguridade, establécese o uso da máscara obrigatoria 
en todos os espazos do centro e durante toda a xornada para: 

- O alumnado de 1º a 6º de Primaria 

- Todo o persoal do centro 

- Toda persoa que acceda ao centro. 

 A imposibilidade de uso da máscara por unha persoa que estea obrigada a facelo deberá 
ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

 O incumprimento do uso da máscara por parte do alumnado terá a consideración de conduta 
leve contraria á convivencia do centro. 

 En E. Infantil, na medida do posible, usarase a máscara sempre que o alumnado a tolere. 

 As máscaras deben estar identificadas co nome do alumno e co curso. 

 O alumnado deberá traer unha segunda máscara de recambio tamén co seu nome e un 
estoxo (ou similar) específico para gardala. 

 No centro e nas aulas haberá cartelería específica sobre o seu uso.  

 Mediante a páxina web e a aula virtual informarase ás familias sobre o seu uso correcto. 
 

5.4. Hixiene e limpeza do centro 

 O persoal de limpeza do centro:  

 Tres persoas realizan as tarefas de limpeza do centro. Entre as características 
principais deste servizo están: 

 Asignación dunha limpadora en horario de mañá para a realización da limpeza 
necesaria de xeito frecuente. 

 Asignación unha limpadora en horario partido de mañá e tarde para reforzar as 
tarefas de limpeza da mañá. 

 Determinación do mobiliario e/ou espazos a limpar de xeito frecuente: aseos, 
espazos comúns... Determinación do número de veces diarias necesarias. 

 Existencia dun documento de control da limpeza dos aseos. 

 Ventilación dos espazos. 

 Antes do comezo das clases: o persoal de limpeza ventilará todas as aulas polo menos 
15 minutos antes do comezo das clases. 

 Corresponde ao profesorado o control da ventilación de cada una das aulas de grupos 
de convivencia estable mediante: 

 Documento de control da ventilación da aula ou espazo. 

 Aulas de titoría: Ventilación despois de cada sesión lectiva polo profesorado que 
remata a sesión.  

 Espazos de uso compartido por varios grupos: entre sesións será preciso realizar 
unha ventilación de 15 minutos antes do uso por outro grupo e labores básicas 
de limpeza do espazo individual. 
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 Utilización do xel hidroalcohólico 

 Uso obrigado de toda persoa que accede ao centro. 

 Uso do alumnado ao entrar e saír a cada unha das aulas. 

 Limpeza con solución desinfectante 

 Profesorado: 

 Limpeza con solución desinfectante de espazo e todo tipo de material 
compartido despois do seu uso. 

 Alumnado: 

 Establecer como rutina de aula a limpeza dos espazos de traballo individual 
por parte do alumnado ao rematar a xornada. Eles teñen a suficiente autonomía 
para realizar esta tarefa baixo a supervisión dunha mestra. 

Todo o relativo á limpeza, desinfección e ventilación do centro está recollido no Plan de 
Limpeza e desinfección do centro que forma parte do noso Plan de adaptación ao COVID-19. 

 

5.5. Xestión dos gromos 

Un dos puntos fundamentais desta nova situación é a xestión dos gromos especificada no 
Plan de continxencia e no Plan de adaptación ao COVI (punto 20). 

 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. 

 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza 
a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, seguirase un 
protocolo de actuación previsto con antelación:  

 Levarase a un espazo separado de uso individual, a sala de illamento. 

 Colocaráselle unha máscara quirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á 
persoa que quede ao seu coidado). 

 Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.  

 Débese chamar 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.  

 O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido 
por máscara, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación 
médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 
educativo, tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 
coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de 
Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática sinalada no 
punto 2 do protocolo). 

 Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que 
existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 
Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das 
persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos 
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estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante 
o período que sinale a xefatura de sanidade. 

 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 
telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 
diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa 
chamada telefónica, para a valoración polo médico de atención primaria. Antes de 
acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e acceso á 
instalación. 

 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada 
unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento 
do resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada 
abrocho. 

 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade, 

 No caso de producirse un peche presencial dunha aula ou do centro, finalizada este,  
realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva que 
en liñas xerais contará coas seguintes fases de duración estimada 1 semana. 

 Fase 1: Adecuación dos espazos 

 Fase 2: Formación de pequenos grupos. Incorporación do 30% do alumnado 

 Fase 3: Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos. Incorporación do 60% 
do alumnado 

 Fase 4: Fase de reactivación: Incorporación 100% alumnado 

Os obxectivos e características de cada unha destas fases veñen especificadas no Plan de 
Continxencia do centro, anexo do Plan de adaptación ao COVID-19 

 

6. ACCIONS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL 

6.1. Profesorado 

 O equipo docente formarase naquelas actividades que dende a Consellería se estimen 
necesarias na Covid 19 así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que faciliten a 
xestión educativa e pedagóxica no caso de formación semipresencial ou non presencial. 

 A coordinadora das TICs e DIXGAL do centro realizará reuniones informativas para o 
profesorado sobre o uso da aula virtual e do EVA (DIXGAL)  

 A coordinadora do equipo TICs, con axuda do seu equipo, será a responsable do traballo 
de mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de 
cursos e subida de información básica), que, a día de hoxe, xa está preparada, por parte 
do equipo directivo para o comezo de curso cos cursos do 2020/2021 creados. O resto de 
funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de 
formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo TICs. 
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6.2. Alumnado 

Alumnado de E. Infantil, 1º e 2º de Primaria 

Dadas as características deste alumnado, a competencia dixital dependerá moito da axuda 
do adulto, e, no caso de ter que realizar un ensino non presencial, das súas familias, polo que: 

 Informarase ás familias do uso da aula virtual. 

 Enviaranse e ás familias as credencias de acceso por abalarMóbil. 

Alumnado de 3º e 4º de E. Primaria 

 Familiarización coa aula virtual do centro: 

o Entrega de credenciais de acceso e principais funcionalidades. 

Alumnado 5º e 6º de E. Primaria- Proxecto DIXGAL 

 Entrega de netbook do alumnado. 

 Formación do alumnado: 

o Uso do netbook. 

o Uso do EVA (entorno virtual de aprendizaxe): entrega de credenciais e principais 
funcionalidades 

o Uso da plataforma doutras editoriais 

 

 
 

7. ATENCION AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACION DE 
ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESION 

 

O obxecto do noso centro segue a ser desenvolver unha aprendizaxe favorecedora da 
educación integral de persoas, en convivencia positiva, na que a diversidade sexa eixo 
vertebrador, evitando todo tipo de discriminación no proceso educativo, respectando e  
valorando as diferenzas que existen entre as persoas que aquí conviven e que ten como base 
a aprendizaxe manipulativa, construtiva, cooperativa e humanística. 

 Potenciarase unha educación eficaz e competencial en base a adquisición de hábitos 
saudables, e dinámicas de traballo cooperativo, que prepare ao alumnado para a 
participación activa na vida real no momento presente e futuro, dende unha perspectiva 
persoal, social, científica, humanística, histórica, artística, académica e profesional. 

 A aprendizaxe das medidas hixiénico-sanitarias serán eixo vertebrador do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe da nosa comunidade educativa pola transcendencia social que ten 
no momento histórico actual. 

 

 Durante a asemblea inicial dentro da aula ou diariamente lembrarase, empregando a  
cartelería de aula ou vídeos informativos os seguintes aspectos ao alumnado: 

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

o Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 
durante polo menos 40 segundos, ou con solución hidroalcohólica, durante polo 
menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias 
debe utilizarse auga e xabón. 
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o Valoración das entradas e saídas do centro, esixencia a todas as persoas (persoal 
do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación 
visual do seu correcto cumprimento. Prestarase especial atención a esta tarefa nos 
primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado 
verificarase a realización unha vez sentados na aula.  

o Valoración en grupo aula desta medida e posta en común do acontecido para 
establecer aquilo no que temos que mellorar. 

o Seguimentos da cartelería nos accesos ás aulas e aos espazos comúns. 

o Uso na dinámica de aula dos dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada 
e en espazos comúns. 

o Medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución 
alcohólica atendendo ás características de cada grupo, creación de normas de aula 
entre o alumnado. 

o Xeración de  dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia 
(xogos de mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás 
actividades, entrada no comedor, cada vez que van ao baño) ademais de medidas 
de educación sanitaria. 

o Emprego de xabón e papel para secar as mans, na aula e nos espazos 
correspondentes coma o baño. 

o Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene 
respiratoria: 

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se 
desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do 
cóbado. 

o Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 
respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 
contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos. 

o Manter a distancia física recomendada fóra da aula estable e dentro sempre que 
sexa posible. Empregar a máscara de protección. Informarase do uso correcto da 
mesma e de como poñela e sacala de xeito lúdico e manipulativo. 

o Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co resto do persoal e alumnado, 
tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, así 
como nos tempos de descanso. 

o Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza 
e desinfección establecidas por parte do alumnado do profesorado e do persoal de 
limpeza asignado. 

o O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 
compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre empregarán o espazo diferenciado 
para o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros 
compañeiros. 

o Os equipos de traballo e material manipulativo de uso común desinfectaranse 
adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa, gardando corentena de 
24h se é o caso. 

o As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 
proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 
profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 
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o Elaboración das normas da aula que recollan entre outros estes aspectos xerais: 

 O grupo de convivencia estable. 

 Características e funcionamento do grupo. 

 O sitio individualizado. 

 Uso de material individualizado.  

 Comportamento dentro da clase. 

 Quenda de palabra. 

 Orde e limpeza da mesa. 

 Entradas e saídas: horarios e portas de acceso. 

 Respecto do percorrido polo centro: flechas e sinais orientativas. 

 Uso dos aseos do centro. Distintivo do semáforo. 

 Organización do recreo: saída e entrada do patio e zona destinada. 

 Cartelería e distintivos do centro e da aula  

 O lavado das mans 

 Utilización do xel hidrialcohólico. 

 Uso axeitado da máscara: obligatoriedade e excepcións 

 Uso dos panos desbotables. 

 Uso do xel hidroalcohólico 

 Uso da solución desinfectante. 

 Uso da papeleira de pedal. 

 Medidas de hixiene respiratoria 

 Respecto da distancia de seguridade. 

 Síntomas do COVI-19. 

 Servizo do comedor: desprazamento ata o comedor e espazo destinado a 
ese grupo. 

 

 

 

Saliéntase que Este é un Plan vivo, adaptable e modificable no que toda a 
comunidade educativa e os servizos institucionais (Concello e Consellería) farán as 
súas achegas asumindo as funcións que lle corresponden, xa que O Equipo Directivo 
deste centro e o seu Equipo Docente non ten formación, nin competencia para asumir 
a organización e planificación dun Plan de adaptación de índole sanitaria. 


