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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
O plan de adaptación a situación COVID-19 no centro educativo implica o cambio dunha serie de 

aspectos na organización e funcionamento do centro. Estes cambios recollidos no plan, resúmense do 

seguinte xeito: 

 

1. ENTRADAS E SAÍDAS 

 

No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar e agardar 

nun espazo diferenciado para a entrada a aula. Os acompañantes deberán usar máscara. 

Fóra do suposto anterior, con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos 

proxenitores no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a atención das 

familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

O acceso ao recinto escolar farase por tres portas diferenciadas, ao igual que as saídas: 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

9:00h 1º, 2º e  3º nivel, entrada A do centro. Despois disporanse en filas na parte do patio 

cuberto máis lonxe á porta de entrada ao edificio (sinalizado no plano en azul). Alí, estarán sinalizados no chan os cursos, separados segundo a distancia de seguridade. 

9:00h 4º, 5º e 6º nivel, entrada B do centro. Despois disporanse en filas na parte do patio 

cuberto máis preto da porta de entrada ao edificio (sinalizado no plano en amarelo). Alí, 

estarán sinalizados no chan os cursos, separados segundo a distancia de seguridade. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

9:15h 4º ed. infantil (3 anos), entrada C do centro. Despois disporanse en fila no patio cuberto 

de infantil (sinalizado no plano en vermello). O acompañante poderá acceder ata o patio 

cuberto de infantil pola mesma porta de entrada, con obrigatoriedade do uso de máscara 

e distancia. 

9:15h 5º e 6º ed. infantil (4 e 5 anos), entrada B do centro. As mestras das súas aulas 

recollerán aos seus alumnos/as no patio cuberto para proceder xa a formar ringleiras en 

lugares separados no interior do edificio. O acompañante poderá acceder ata o patio 

cuberto de infantil pola mesma porta de entrada, con obrigatoriedade do uso de máscara 

e distancia. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

13:50h 1º, 2º e 3º nivel: Saída pola mesma de entrada (A) 

 

14:00h 4º, 5º e 6º nivel: Saída pola mesma porta de entrada (B) 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

13:30 h 4º ed. infantil: Saída pola mesma porta de entrada (C). O acompañante poderá esperar 

no patio cuberto de infantil mantendo a distancia e co uso obrigatorio de máscara. 

13:40 h 5º e 6º educación infantil: Saída polas mesmas portas polas que entraron (B). O 

acompañante poderá esperar no patio cuberto de infantil mantendo a distancia e co uso 

obrigatorio de máscara 

 

Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue nos 

mesmos, e por iso, que se regulan as saídas  de primaria directamente ao exterior do recinto. 

Ademais para axilizar o proceso de entradas e saídas en condicións de seguridade é imprescindible a 

PUNTUALIDADE tanto nas chegadas como nas recollidas.  

Queda contemplada a posibilidade de adiantar as entradas de infantil ou atrasar as saídas en función 

dos fluxos circulatorios do alumnado. 
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2. RECREOS 

O horario dos recreos establécense do seguinte xeito: 

Educación Infantil 

Desde as 11:20 ás 11:45 

1º, 2º e 3º de educación primaria 

Desde as 10:50 ás 11:20 

4º, 5º e 6º de educación primaria 

Desde as 11:45 ás 12:15 

 

As entradas e saídas aos recreos faranse de forma ordenada podendo flexibilizarse en 5 minutos, para 

evitar coincidencias no fluxo de circulación do alumnado dunha clase co resto de grupos. 

 

O patio dividirase en 3 zonas diferenciadas para as dúas primeiras quendas, cunha distancia entre 

elas de 1,5 metros. Estas áreas designadas serán rotatorias para os tres grupos de recreo. E en 5 zonas 

para a última quenda de recreo, sendo designado cada día da semana nun dos espazos. 

 

Non está permitido o uso das randeeiras, nin tampouco que ningún alumno/a traia da súa casa 

xoguetes, cartas, cromos ou calquera outro material susceptible de ser compartido. 

 

3. REUNIÓNS E TITORÍAS 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 

comunicación por teléfono ou videochamada, ou tamén a través do AbalarMóbil. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. 
 

4. USO DE ASEOS 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo, é dicir, 

dúas persoas, no caso dos aseos dos alumnos/as. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do 

mesmo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo 

dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. Na porta dos 

mesmos estarán sinalizadas as normas de uso dos mesmos. 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 

usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro (aseos da planta baixa do edificio histórico). 

Ademais, os alumnos e alumnas deberán empregar, como norma xeral, tan só os aseos do andar no 

que están situadas as súas aulas ordinarias, e tamén os do ximnasio e os do edificio histórico, no 

momento de recreo ou cando están na biblioteca ou aula de informática, en caso de necesidade. 

No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao 

alumnado ao aseo deberá portar as proteccións axeitadas. 

 

5. CIRCULACIÓNS NO CENTRO 

Determínase que hai unha porta de entrada e outra de saída sinalizadas para tal efecto, en cada un dos 

edificios que conforman o centro escolar. Ademais a circulación polas escaleiras ou polas rampas (no 

caso do edificio de educación infantil) e polos corredores será sempre pola dereita. 
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O elevador só será usado en casos de alumnos ou alumnas con NEE que así o precisen ou outros 

casos excepcionais que podan xurdir, sempre acompañados dun coidador ou dun mestre ou mestra 

que usará de forma obrigatoria a máscara de protección. 

 

6. BIBLIOTECA E OUTROS ESPAZOS 

A biblioteca queda reducida ao 50% do seu aforo, establecendo quendas para os grupos estables de 

convivencia.Preferentemente empregaranse libros de lectura propios de cada alumno/a para o 

proxecto lector e determinarase un servizo de préstamo con libros en corentena de 48 horas. 

A aula de informática empregarase sobre todo no inicio de curso para a formación en aulas virtuais e 

outras ferramentas tecnolóxicas, establecendo quendas por aulas e desinfección dos equipos e 

cadeiras. 

 

ACTUACIÓNS DE HIXIENE E PROTECCIÓN 

PREVENCIÓN 

O centro educativo non é alleo á situación social e, polo tanto, establecendo un paralelismo coas 

normas xerais de prevención para calquera cidadán, os obxectivos serán os seguintes: 

 

1. Evitar aglomeracións 

• Diseminar as entradas e saídas do alumnado. 

• Sinalizar as rutas que segue o alumnado para acceder a súa aula. 

• Establecer quendas de recreo. 

• Dividir o patio para que cada nivel educativo dispoña dunha zona de recreo. 

• Regular o acceso aos aseos 

 

2. Distancia social 

• Distribuír as mesas nas aulas de tal xeito que exista a maior separación posible 

entre o alumnado atendendo ao número de alumnos/as por aula e ao espazo 

dispoñible. 

• Evitar situacións de contacto físico. 

 

3. Responsabilidade individual 

• O profesorado debe comprometerse a facer un autotest antes de acudir ao centro para evitar ir a 

traballar con sintomatoloxía compatible coa Covid. 

• As familas deben adquirir o compromiso de non mandar aos seus fillos/as ao centro se presentan 

algúns dos síntomas compatibles coa Covid; deberán facer un test diario no que comproben a 

temperatura, a presenza de tose seca, dificultade respiratoria, a perda de olfato ou gusto, dor 

muscular, fatiga severa ou diarrea. 
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HIXIENE 

Neste apartado resumimos as accións a levar a cabo para reforzar a hixiene xeral do centro e a 

adquisición de hábitos e rutinas de responsabilidade individual. 

 

1. Hixiene xeral do centro 

• Reforzar o servizo de limpeza nas superficies de maior uso. 

• Realizar desinfeccións dos aseos dúas veces pola mañá. 

• Facer limpeza profunda de aulas e espazos comúns pola tarde. 

• Establecer un control da ventilación correcta e abundante das aulas. 

• Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado. 

 

2. Hixiene persoal 

• Facer varias limpezas e desinfección das mans, para o que haberá dispensadores de hidroxel nas 

aulas e xabrón líquido nos baños. 

• Adquirir hábitos como tusir ou esbirrar contra o cóbado, evitar tocar a cara ou levar obxectos á 

boca. 

• Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

 

3. Rutinas de responsabilidade individual 

• Os usuarios de espazos e elementos comúns deben adquirir a conciencia de que debe recaer sobre 

eles a desinfección previa ao uso. Para iso haberá elementos de limpeza e desinfección específicos ou 

ben panos desbotables e xel.  

• Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre ou cada alumno/a ten uns elementos de 

emprego persoal, como son a mesa de traballo, bolígrafos, etc. É moi saudable interiorizar a limpeza 

deses elementos de xeito periódico, o que non exime da limpeza que poida facer o persoal de 

limpeza. 

 

4. Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente 

• Xel: en todas as aulas e espazos común. 

• Xabrón: nos aseos. 

• Panos desbotables: en todas as aulas, baños e espazos comúns. 

• Solución desinfectante: nas aulas e espazos común. 

 

PROTECCIÓN 

1. Uso de máscara 

 Uso obrigatorio para todo o profesorado. 

 Uso obrigatorio para todo o alumnado en zonas comúns e recreos. 

 Uso obrigatorio para todo o alumnado de primaria dentro das aulas. 

 Uso recomendable para todo o alumnado de infantil dentro das aulas. 
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2. Pantallas 

 Para aquelas actividades lectivas nas que o emprego de máscara sexa incompatible. 

 

3. Mamparas: 

 Para realizar trámites coas familias instalación de mamparas na xefatura de estudos, 

dirección e secretaría. 

  Nas aulas de PT e AL, nas que se empregarán para a realización de tarefas. 

ACTUACIÓNS PARA A FORMACIÓN DO ALUMNADO NA 

MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL EN EDUCACIÓN 

PRESENCIAL E, DE SER O CASO, EN EDUCACIÓN NON 

PRESENCIAL 
Durante o curso 20/21 desenvolveranse unha serie de accións que faciliten o emprego da tecnoloxía. 

Deste xeito, se fose necesario volver ao ensino a distancia ou semipresencial, o alumnado tería un 

maior grao de autonomía para continuar coa súa aprendizaxe. A formación básica que un alumno/a 

(ou familia) debe ter para poder ter un mínimo de garantías no caso de ter que realizar docencia non 

presencial é:  

- Acceso á aula virtual (a partir de 3º de primaria) 

- Acceso aos diferentes cursos / áreas nos que estea matriculado/a  

- Envío de tarefas a través da aula virtual. 

- Xestión dunha conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta (de 3º a 6º de 

primaria). 

- Consulta de cualificacións e comentarios. 

- Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual.  

 

Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e comunicación 

existentes no centro, que son as seguintes: 

- Páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabaca/  

- E-mail: ceip.labaca@edu.xunta.gal  

- Aplicación Abalarmóbil, dende a que poden realizar consultas relacionadas co ámbito 

académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado.  

- Teléfono: comunicación directa e inmediata. 
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Temporalización da adaptación ao sistema de aula virtual. 

As accións formativas que se levarán a cabo estarán dirixidas polo profesorado titor coa colaboración 

dos mestres especialistas e o equipo de dinamización das TICs.  

1ª FASE: Xestión de credenciais e acceso a área persoal, control da mensaxería e creación de cursos. 

1ª quincena de setembro 

 

2ª FASE: Cada titor/a ou especialista, segundo a súa programación dotará de contido e recursos ditos 

cursos. 2ª quincena de setembro. 

 

3ª FASE: Xestión das tarefas, entregas, consulta das cualificacións e comentarios. Consulta do 

progreso e xestión da axenda e calendario. A partir de outubro. 

 

 

ATENCIÓN AOS ASPECTOS SOCIAIS E EMOCIONAIS 

A situación da pandemia da Covid-19 e o confinamento do pasado curso alterou en grande medida a 

vida diaria dos nosos alumnos/as e familias. Interrompeuse a súa vida cotiá ao deixar de asistir á 

escola, na maioría dos casos os seus proxenitores deixaron de acudir a ós seus centros de traballo 

tendo que realizar esas tarefas dende os seus  fogares, atendendo tamén á educación a distancia dos 

seus fillos. Noutros casos, incluso se viron en situacións de desemprego. Pero ademais, tamén se viu  

interrompido o contacto físico cos familiares e amigos, tiveron que adaptarse ás novas tecnoloxías 

no referente á educación non presencial. A todo isto, engádese o feito de que, posiblemente, moitos  

escoitaron  comentarios ou viron na  televisión noticias referentes á enfermidade e incluso, nalgúns  

casos, perderon algún familiar por causa do virus. 

Conscientes das repercusións que estas situación vividas poidan ter no noso alumnado, trataremos 

de dar resposta  e acompañamento ás diferentes situacións emocionais dos nosos alumnos/as e as súas 

familias e facilitar a adaptación da  volta á escola da mellor maneira posible. 

  

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN AO PRESENTE CURSO ESCOLAR 

Atenderemos e acolleremos ao alumnado coidando moito a súa situación emocional, tendo en conta 

a situación derivada da crise sanitaria e social vivida. 

Seguindo os protocolos de actuación publicados pola Xunta de Galicia, e tendo en conta todas as 

recomendacións sanitarias aportadas pola Consellería, o centro realizou unha serie de adaptacións 

físicas e organizativas, para garantir a seguridade de todo o noso alumnado. 

Sendo conscientes que todos estes cambios poden repercutir negativamente no benestar emocional 

dos nenos e nenas do noso centro os titores e titoras, así coma o Departamento de Orientación,   
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prestarán unha especial atención e seguemento individualizado daqueles alumnos e alumnas que o 

precisen, en especial do alumnado de necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN DAS DISTINTAS ETAPAS 

O período de acollida e adaptación ao centro das etapas de infantil e primaria levaranse a cabo no 

mes de setembro de 2020. Podendo alongarse este período o tempo que se considere oportuno por 

parte dos titores, atendendo as necesidades que observen nas súas aulas.  

O Departamento de Orientación, atenderá de xeito máis individualizado ao alumnado ou familia que 

así o precise, ofrecendo un acompañamento máis directo con recomendacións, pautas, actividades, 

etc.  

 

 RECOMENDACIÓNS PARA CONVIVIR COA NOVA SITUACIÓN. 

O equipo docente é un elemento imprescindible para dar normalidade a nova situación que a 

comunidade educativa está a vivir, como profesorado, somos unha figura de referencia para os 

nenos e nenas. Aproveitando esa situación traballaremos como modelos de xestión emocional e de 

exemplo no cumprimento das novas medidas establecidas nos protocolos publicados pola Xunta de 

Galicia en relación o COVID-19. 

Para conseguir todo isto empezaremos por introducir nas aulas metodoloxías máis activas, que 

inviten a participación activa do alumnado, facendo especial fincapé na liberdade a hora de expresar 

os seus pensamentos, medos e preocupacións, creando un ambiente cómodo, positivo e 

comprensivo con todas as casuísticas. 

 


