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1. INTRODUCIÓN 

 
Este documento está elaborado en base ás Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 

educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, nas que se indica 

que, co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade 

lectivo presencial durante o curso 2019/2020, o equipo directivo elaborara un Programa de 

acollida que será presentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolvera nas dúas 

primeiras semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas que informen, polo 

menos, dos seguintes aspectos: 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

 
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. 

 
O equipo directivo procedeu á súa elaboración e preséntao á comunidade educativa na data 

abaixo indicada para que se realicen as achegas previamente á celebración do Consello 

Escolar no que se tratará a súa aprobación. 

 

 

Data de presentación ao Consello Escolar: 

Data de aprobación polo Consello Escolar: 
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2. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO. 

2.1. INICIO DO CURSO 20-21: REUNIÓNS FAMILIAS E PRIMEIROS DÍAS 

LECTIVOS 

 

R EUNIÓNS FAMILIAS: 

 
O centro convocará reunións coas familias por aulas co obxectivo de presentar o Plan 

de acollida do CEIPP A Magdalena para o curso 20-21. O equipo directivo, xunto co 

titor/a, informará ás familias das novas normas de organización e funcionamento do 

centro. 

 

Ás reunións só se permite a asistencia dun membro por alumno/a. 

 
A organización coas familias do alumnado queda da seguinte maneira: 

 

DATA CURSO HORA LUGAR 

7 de setembro 4º A Educación Infantil 12:00 Biblioteca Instituto Monte Caxado 

 4º B Educación Infantil 10:00 Biblioteca Instituto Monte Caxado 

8 de setembro 5º A Educación Infantil 09:30 Comedor 

 1º A Educación Primaria 09:30 Aula de música A Magdalena 

 4º A Educación Primaria 09:30 Biblioteca Instituto Monte Caxado 

 5º B Educación Infantil 11:00 Comedor 

 1º B Educación Primaria 11:00 Aula de música A Magdalena 

 4º B Educación Primaria 11:00 Biblioteca Instituto Monte Caxado 

 6º A Educación Infantil 12:30 Comedor 

 2º A Educación Primaria 12:30 Aula de música A Magdalena 

 5º A Educación Primaria 12:30 Biblioteca Instituto Monte Caxado 

9 de setembro 6º B Educación Infantil 09:30 Comedor 

 2º B Educación Primaria 09:30 Aula de música A Magdalena 

 5º B Educación Primaria 09:30 Biblioteca Instituto Monte Caxado 

 3º A Educación Primaria 11:00 Aula de música A Magdalena 

 6º A Educación Primaria 11:00 Biblioteca Instituto Monte Caxado 

 3º B Educación Primaria 12:30 Aula de música A Magdalena 

 6º B Educación Primaria 12:30 Biblioteca Instituto Monte Caxado 
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P RIMEIROS DÍAS LECTIVOS: 

 
O 10 e 11 de setembro serán os primeiros días lectivos do curso 2020-21. A volta ao 

centro será escolanada. Xa teremos servizo de comedor e de ransporte escolar. 

 

A continuación presentamos un cadro coa organización para os citados días: 
 

DATA CURSO HORARIO ENTRADA HORARIO SAÍDA 

10 de setembro 5º Educación Infantil 09:40 – 09:45 14:40 

 6º Educación Infantil 09:30 – 09:35 14:40 

 1º Educación Primaria 09:30 – 09:35 14:40 

 2º Educación Primaria 09:35 – 09:40 14:40 

 3º Educación Primaria 09:40 – 09:45 14:40 

11 de setembro 4º Educación Infantil  Horario de adaptación 14:40 

 5º Educación Infantil 09:40 – 09:45 14:40 

 6º Educación Infantil 09:30 – 09:35 14:40 

 1º Educación Primaria 09:30 – 09:35 14:40 

 2º Educación Primaria 09:35 – 09:40 14:40 

 3º Educación Primaria 09:40 – 09:45 14:40 

 4º Educación Primaria 09:30 – 09:40 14:40 

 5º Educación Primaria 09:30 – 09:40 14:40 

 6º Educación Primaria 09:30 – 09:40 14:40 

 

 
2.2. ENTRADAS, SAÍDAS E FLUXOS DE MOVEMENTO. 

 

E NTRADAS: 

 
Debido ás peculiaridades deste polo feito de que o alumnado está repartido en dous 

edificios, ademáis da existencia de alumnado que chega ao centro en transporte, e para 

unha maior seguridade nos desprazamentos de entrada cara as aulas seguirase a 

seguinte organización: 

 
Educación Infantil (Edificio A Magdalena) 

 

- O alumnado de 4º Educación infantil B entrará pola porta posterior do edificio ao lado 
da cocina (Entrada 3). Só poderá chegar a partir das 9:40 xa que o alumnado 
transportado empregará a mesma porta. 

 

- O alumnado de 4º Educacion infantil A entrará pola porta lateral do edificio, ao lado do 
ximnasio (Entrada 2) e farao tamén de 09:40 a 09:45 con 5 minutos de marxe para non 
aglomerarse, deixando primeiro aos de 5º de Educación infantil que entrarían antes e 
máis rápido. 

 
- O alumnado de 5º de Educación Infantil irá accedendo ás aulas a partires das 9:30 

horas para evitar aglomeracións nas entradas (Entrada 2) 

 

- Os alumnos de 6º de Educacion infantil empregarán a Entrada 1 principal 
situándose á dereita do mesmo para seguir as sinalizacións marcadas no centro 
(09:30-09:35). 
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Neste caso permitirase a entrada ao recinto escolar aos pais/acompañantes ata a porta de 
entrada sen acceder ao centro. Nunca ata a porta da aula. Só se permitirá o acceso con un 
acompañante. 

 
No caso do alumnado de 4º Educación Infantil, durante o período de adaptación, 

poderán ser acompañados do pai/nai ata a porta da aula, pero entrando en último lugar e 

evitando coincidir no espazo co resto do alumnado. 

 

Educación Primaria (Edificio A Magdalena): 

 

- O alumnado de 1º de primaria accederá ao centro entre as 9:30 e 9:35 horas pola 
entrada principal. Colocarase á esquerda (á dereita están os nenos de 5 anos) e irá 
subindo en orde directamente ás aulas. 

 

- O alumnado de 2º de primaria accederá entre as 9:35 e 9:40 horas. 

- A partir das 9:40 horas incorporarase o alumnado de 3º de Educación Primaria. 

T ocarase o timbre cun tono (09:30), dous (09:35) ou tres (09:40) segundo a hora de  

a cceso ao recinto. Os pais non poderán acceder ao mesmo (agás Infantil). O conserxe  

c on mascarilla e distancia de seguridade irá marcando estes tempos (Edificio A 

Magdalena). Haberá mestres de garda nas entradas para recibir ao alumnado 

transportado (ver imaxes entrada) 
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A continuación mostramos un planos das tres entradas que se empregarán no Edificio de A 

Magdalena (Edificio A) para a etapa de Educación Infantil e Educación Primaria: 

 

Cadro resumo das entradas no Edificio A Magdalena: 

 
 

ENTRADA 3 
4º Ed. Infantil B 09:40-09:45 

Alumnado transportado 09:30-09:40 

 

ENTRADA 2 
4º Ed. Infantil A 09:40-09:45 

5º Ed. Infantil 09:30-09:40 

 
 

ENTRADA 1 

6º Ed. Infantil 
1º Ed. Primaria 

09:30-09:35 (situados á dereita) 
09:30-09:35 (situados no lado esquerdo) 

2º Ed. Primaria 09:35-09:40 

3º Ed. Primaria 09:40 

 
Educación Primaria (Edificio Monte Caxado): 

 

O alumnado de 4º a 6º de Primaria colocarase nas distintas entradas (ver plano anexo) 

do centro pero sen rebasar a porta de entrada, en fila e orde mantendo a distancia de 

seguridade. Non poderán colocarse diante da porta de acceso para facilitar a entrada do 

restante alumnado, do profesorado e persoal non docente. Levarán m áscara e gardarán 

distancia entre eles/as, s en facer agrupacións ata o momento en que toque o timbre. 

 
 

4º Educación Primaria. Accederán ás respectivas aulas a través das portas laterais do seu 

edificio de 09:30 a 9:40 horas (cancela máis próxima á súa entrada). 

 
5º Educación Primaria. Accederán á cristaleira do edificio entre as 9:30 e 9:40 horas e farán 

dúas filas coas respectivas distancias. 

 
6º Educación Primaria. Accederán á cristaleira e parte posterior do edificio de 9:30 a 09:40 para 

facer as 2 filas coas distancias de seguridade marcadas. 
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Os titores/especialistas/mestre de garda que teñan clase cos distintos grupos darán paso a 

cada un deles de maneira organizada. 

 
As familias do alumnado de primaria non poderán acceder ao recinto ni ao interior dos edificios do 
centro en horario escolar. 

 
En todos os niveis educativos empregarán a parte dereita dos corredores e escaleiras, que 

estarán sinalados para establecer un sentido de circulación. 

 

Cadro resumo das entradas no Edificio Montecaxado: 

 
ENTRADA 4 4ºA Ed. Primaria 09:30 - 09:40 

ENTRADA 5 4ºB Ed. Primaria 09:30 - 09:40 

 

ENTRADA 6 
5º Ed. Primaria 09:30 - 09:40 

6º Ed. Primaria 09:30 - 09:40 

Alumnado transportado 09:30 - 09:40 
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Nos casos en que o alumnado acceda nun horario distinto ao horario de entrada, por 

exemplo por ir a unha cita médica pola mañá, o alumnado será acompañado polo conserxe ou 

un mestre ata a aula. A partir de 1º de Primaria será o alumno/a o que acceda á aula sen 

acompañamento seguindo o traxecto habitual de entrada segundo a súa etapa educativa. O 

proxenitor ou acompañante non poderá nunca deixar a un neno só sen avisar ao conserxe ou 

algún persoal do centro. 

Debido á situación excepcional que estamos a vivir é imprescindible respectar 

estrictamente os horarios e turnos de entrada de cada grupo. En caso de chegar con 

impuntualidade ao centro sen motivo xustificado, o alumno terá que esperar co seu 

acompañante fora do recinto e esperará a que entre todo o alumnado. Deberá dirixirase ao 

conserxe que o acompañará á súa aula. O acompañate non pode acceder ao recinto 

Consideraranse faltas de puntualidade e tomaranse as medidas oportunas. 

 

S AÍDAS: 

 
A saída do centro farase mantendo os grupos e respectando os espazos, horarios e saídas 

diferenciadas. 

 
Educación Infantil: 

Ás 14:30h empezará a saír o alumnado de Educación Infantil (sempre antes das 14:40 que 

empezará a baixar o alumnado de primaria. 

 
Sairán primeiro os nenos e nenas de 4ª de Educación Infantil. Posteriormente o alumnado de  

5º de Educación Infantil e xa por último os nenos e nenas de 6ª de Educación Infantil. As portas 

de saída son as mesmas que as portas de entrada. 

Os titores/as acompañarán ao alumnado ata a cancela, onde os estarán esperando as familias. 

 
 

Educación Primaria: 

 
No edificio A Magdalena, debido á distribución das aulas, cada nivel estará nunha ala do 

pavillón ou no centro do mesmo. Baixará cada titor co seu curso sempre comprobando que 

non coincide con ningún dos outros cursos restantes (de 1º a 3º nesa orde). Sempre pola 

dereita e respectando os sinais e os sentidos de circulación indicados no chan. 

No edificio Monte Caxado, cada curso de 4º de primaria ten a súa saída independente polo 

que non entorpecerá nin se cruzará con ningún alumnado doutro curso facendo a saída 

normal en horario habitual. 

No caso de 5º e 6º de primaria os titores/especialistas/mestres de garda comprobarán que o 

corredor e escaleiras están baleiros para proceder a baixar co alumnado. 

As familias do alumnado de Ed. Primaria non poderán acceder ao recinto escolar e deberán esperar 

nas cancelas. O alumnado de Primaria sairá sempre en fila, con máscara e mantendo distancia. 

O profesorado que teña a última sesión con cada grupo será o responsable de que todo o 

material da aula quede recollido e desinfectado e recordará colocación da máscara e o 

mantemento da distancia de seguridade. 
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Entrada a comedor no edificio A Magdalena: 

 
O persoal colaborador de comedor irá ás aulas 5 minutos antes da saída habitual dos 

nenos para que o alumnado que fai uso deste servizo baixe ao comedor sen 

aglomeracións. Farano de maneira organizada. 

 
 

F LUXO DE MOVEMENTOS DURANTE A XORNADA ESCOLAR 

 
Todo o alumnado do centro seguirá as sinalizacións correspondentes (ceda, stop, 

rotonda…). Todos os grupos estables de convivencia terán todas as clases na aula de 

referencia e só se desprazarán ao polideportivo na sesión de psicomotricidade/educación 

física usando as marxes dereitas. O mesmo sucederá nos recreos. O alumnado de 

Educación Infantil despois do recreo sempre será recollido e acompañado para 

regresar á aula polo profesorado co que ten clase a continuación. 

 

Nos edificios de Primaria os corredores estarán sinalizados no chan indicando a 

dirección da circulación para os desprazamentos. Usarán as mesmas escaleiras coas 

que acceden ao centro pero facendo uso da marxe dereita. 

 

Independentemente do lugar onde teña lugar o recreo ao finalizar i rán directamente 

ás a ulas, non p oderán parar nos baños, á volta do recreo serán os profesores/as que 

teñan docencia no grupo os que regularán o fluxo de asistencia ao baño controlando a 

hixiene de mans e o aforo. 

2.3. RECREOS, BIBLIOTECA, ASEOS, COMEDOR E AFOROS 
 

R ECREOS 

 
Ningún alumno/a así como docente comerá nin beberá no patio, nin o exterior nin o interior. 

A merenda da mañá deberá tomarse na aula coas medidas de hixiene de mans, distancia 

e desinfección de superficies. 

 

Durante este tempo o alumnado fará uso da máscara. Cando os recreos se fagan en aula, 

cada curso terá a posibilidade de empregar unha segunda aula asiganada como apoio para 

poder manter mellor as distancias nos tempos de ocio. 

 
Os espazos do recreo estarán organizados por zonas e serán rotatorios. 

 
Nos recreos de infantil e primaria respectaranse as ratios de garda e manteranse os 

grupos de convivencia. 
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Zona 1 Pista fútbol sala A Magdalena 

Zona 2 Alrededores ximnasio 

Zona 3 Aparcamento 

Zona 4 Zona verde 

Z ona 5 P ista fútbol sala Monte Caxado 

Zona 6 Pista brilé + baloncesto 

Zona 7 Parte frontal IES Monte Caxado 

Zona 8 Antigo patio infantil Monte Caxado 
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B IBLIOTECA 
 

 
A biblioteca escolar, na medida do posible, seguirá sendo o espazo de referencia para a lectura, a 

información e as aprendizaxes. Teranse en conta, mentres dure a situación excepcional por razóns 

sanitarias, as seguintes medidas: 

 
• A biblioteca, como espazo, deixará de estar operativa respectando así as medidas tomadas a 

nivel de centro de que cada “grupo estable” permaneza nos menos espazos posibles. De ser 

necesitada, terá un aforo limitado ao 50% e os espazos estarán debidamente sinalizados de tal 

maneira que se mantén a distancia de seguridade. O alumnado non poderá facer uso da 

biblioteca como espazo de procura e selección de libros. Evitarase o uso de xogos de mesa e 

materiais semellantes cando impliquen un uso compartido mentres dure a situación 

excepcional. 

• A desinfección do espazo e do material utilizado, ao rematar a sesión, será levado a cabo por 

parte do usuario. Haberá dispensadores de solución hidroalcohólica a disposición dos usuarios 

da biblioteca. O equipo de traballo da mesa de xestión deberá será usado preferentemente 

polos integrantes do equipo de biblioteca e desinfectarase adecuadamente antes e despois de 

ser empregado. 

• No referente ao servizo de préstamo de libros ou outro material será levado a cabo polos 

integrantes do equipo de biblioteca. Cun horario establecido, habilitaremos unha biblioteca 

móbil que colocaremos nos corredores con libros expostos de diversa tipoloxía. A clase que lle 

toque poderá ir saíndo ao corredor e escoller un libro do seu interese ou solicitar un para 

entregárlloo na seguinte quenda. Tamén haberá uns caixóns onde serán depositados os libros 

devoltos e onde permanecerán un mínimo de tres días antes de ser devoltos aos andeis. 

• O equipo de biblioteca seguirá a traballar na selección de recursos relacionados coas distintas 

áreas de aprendizaxe, desenvolverá proxectos ou retos para a elaboración de traballos de 

investigación e promoverá a lectura creando lectores críticos coas información e os medios de 

comunicación. Ademais, dende a biblioteca, contribuirase á formación de persoas usuarias da 

biblioteca como a hixienización dos postos de traballo, mantemento da distancia de 

seguridade,… 

• Nun escenario de actividade académica non presencial será o espazo web da biblioteca a 

canle de comunicacións co alumnado e as familias para a difusión de recursos seleccionados, 

a comunicación de propostas e retos e a publicación de producións elaboradas polo alumnado 

e outros. 

 
Todas ou calquera das propostas anteriores serán canceladas no momento no que non se garantice a 

seguridade da comunidade educativa. 
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A SEOS 

 
O alumnado de infantil só usará o aseo que lle corresponde, a excepción do alumnado de 

infantil que teña apoio na aula de PT con supervisión e acompañamento. Cando o 

alumnado faga uso del, o profesorado prestará especial atención a guiar unha correcta 

hixiene de mans tras o seu uso. Non poderán haber máis dun alumno/a ao tempo. 

 

O alumnado de Primaria poderá facer uso dos aseos do primeiro piso asignados ao 

alumnado no edificio de Primaria e só poderá ser usado de forma indivual. O/a profesor/a 

responsable do grupo será o encargado de supervisar que o alumnado fai un uso individual 

deste espazo e que se mantén a hixiene de mans despois do seu uso. Non poderán ir ao 

baño ao finalizar o recreo, deberán volver á aula e o profesor/a xestionará as quendas. 

Nos desprazamentos ao baño deberase facer uso da máscara. 

 

Utilizarase un sistema de bandeiras para indicar se o aseo está libre ou ocupado. Banderia 

vermella (ocupado) e bandeira verde (libre). O obxectivo é que se poda observar dende a 

aula a dispoñibilidade dos servizos. Os aseos van estar repartido por niveis, e na medida 

do posible por aulas. 

 

Non se fará uso dos aseos do polideportivo que se empregaban no tempo de recreo 

 
O profesorado e persoal non docente fará uso dos aseos para docentes do pavillón e planta 

no que imparte clase. 

 

O aseo adaptado da planta primeira será usado polo persoal alleo ao centro, que só se 

usará en casos excepcionais e de urxencia. 
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C OMEDOR 

 
Contamos con 1 auxiliar 2ª cociña e 3 axudantes de cociña, unha coidadora e once 

colaboradores/as. Todos empregarán mascarilla en todo momento. 

 
O alumnado de Infantil e Primaria accederá ao comedor acompañado pola colaboradora 

asignada. Tamén se encargará de que o alumnado faga unha correcta hixiene de mans 

antes de acceder ao comedor. 

 
O alumnado situarase no comedor agrupado por aulas separado por 1,5 metros de 

distancia,  sentados  en  oblicuo  e  non  encarados.  O  alumnado  que  conforme  

grupos  colaborativos  ou  grupos  estables  de  convivencia  no  ensino  infantil  e  no    

de primaria  poderá  comer  agrupado  sen  respectar  a  distancia  anterior  separando  

os  grupos   por   1,5  metros   un  do  outro.   Asignaranse  postos   fixos   durante  todo  

o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade. 

 
A maiores, para adaptar o espazo do comedor ás novas esixencias do protocolo, 

minimizarase o tempo de coincidencia de todo o alumnado de forma simultánea no 

mesmo espazo e realizarase unha modificación de horario en dúas quendas: 

 
- O alumnado de Educación Infantil accederá ao comedor na última sesión do 

horario lectivo. 

 
- O alumnado de 1º a 6º de Primaria accederá ao comedor no horario habitual. 

 

 
Haberá ventilación constante sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. 

 

En ningún caso será o alumnado o que sirva a comida nos pratos nin auga nos vasos 
 

para evitar os desprazamentos polo comedor e a manipulación por varias persoas. 

 

 
Durante o servizo de comedor o alumnado de Infantil que faga uso dos baños so poderá 

ser acompañado polas colaboradoras, nunca por alumnado doutros grupos. O resto do 

alumnado irá sen acompañamento e coa vixianza de que se manteña o aforo dos baños 

(1 só alumno/a). 

 
Despois de saír do comedor todo o alumado terá que facer unha hixiene de mans. 

 
 

A saída tamén será escalonada. Conforme vaian acabando de comer os diferentes grupos 

sairán o grupo completo sen coincidir no tempo con outro grupo. As coidadoras do comedor 

serán as encargadas de xestionar a saída. 

 
En canto a tempo de lecer despois do comedor, haberá unha reorganización dos espazos. 
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Educación Infantil: sempre que sexa posible o recreo será no patio exterior. Cando as 

condicións meteorolóxicas non o permitan será no patio interior, organizados en 

diferentes zonas segundo niveis e cursos. 

 
SAÍDAS DE COMEDOR 

Todo o a lumnado transportado, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria, 

sairá ás 16:40. 

 
As familias poderán recoller aos nenos/as nas seguintes horas: 

 

 
 HORA ACCESO AO CENTRO 

  
14:30------------------------→ 

 
Pola mesma porta de 

EDUCACIÓN  entrada da mañá. 

INFANTIL   

 15:15-----------------------→ Entrada 1: edificio 

  Magdalena 

  
15:30 

 

EDUCACIÓN  Deben esperar na cancela- 

PRIMARIA 16:30 edificio Magdalena 

 

 
P ara pode levar a cabo unha  mellor organización no centro solicitarase ás familias que concreten a  

h ora de recollida habitual dos seus fillos. 

 

A FOROS 

 
A limitación de aforo para os baños será a un usuario. 

 
No caso do alumnado de apoio será acompañado polo mestre/a de PT para comprobar o 

cumprimento de dito aforo. 

 

No caso da biblioteca o aforo será de 50% cando sexa utilizada e sempre por alumnos dos 

grupos de convivencia, sempre que as circuntancias o permitan e en función da evolución 

da pandemia. 

 

O aforo de secretaría será de 3 persoas con prioridade do equipo directivo, sen ter en 

conta as reunións docentes. 

 

Nas aulas de repografía o aforo será dun máximo de 2 persoas. 

 
Na Sala de mestres e mestras permitirase un máximo de 5 persoas. 
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2.4. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE, TITORÍAS, REUNIÓNS E EVENTOS 

 

G RUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 
 

Todo o alumnado e profesorado de Educación Primaria debe empregar a mascarilla. 

Ademais, deberá ter unha de reposto en todo momento. Para o alumnado de Educación 

Infantil é altamente recomendable o uso de mascarilla. En canto ao profesorado que 

imparta docencia na etapa de Educación Infantil, a mascarilla tamén será de uso 

obrigatorio. 

 
De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros nas 

interaccións entre as persoas no centro educativo. Nos grupos de convivencia estable 

deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o 

número de contactos, o que non faría necesario gardar a distancia interpersoal de 1,5 

metro en aula. 

 
A distancia a manter entre postos escolares nas aulas de Educación Primaria será a 

máxima que permita a aula, para a aplicación do criterio de medición a distancia 

realizarase dende o centro das cadeiras. 

 
Na  etapa  de  Educación  Infantil, conformando  grupos  estables  de convivencia, na 

aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán  como  subdivisións  dos 

grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos 

traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 

Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e  o  persoal  

non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 

 

Dentro destos grupos, a merenda da mañá tomarase dentro da aula antes de baixar ao 

patio, o profesorado responsable do grupo nese momento encargarase da limpeza de 

mans antes e despois e desinfectarase a superficie da mesa usada para a merenda. 

 

Cada alumno/a terá a súa botella/bote con auga que traerán cada día da casa na mochila. 

En ningún momento compartirán botellas, vasos, cubertos, etc. 

 

Estos grupos estables de convivencia sentaranse na mesma mesa no comedor mantendo 

a distancia co resto dos grupos. Non poderán estar en ningún momento noutra mesa que 

non sexa a que lles corresponde. 

 
Para cubrir as faltas do profesorado nos grupos estables de convivencia NON se 

recurrirá a unir grupo, SEMPRE QUE SEXA POSIBLE se cubrirán con profesorado 

que imparta docencia no grupo estable. 
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T ITORÍAS: 

 
 

As titorías coas familias terán lugar preferentemente por vía telefónica ou Webex. Os titores e 

titoras tamén facilitarán un correo electrónico corporativo de contacto a principio de curso. Para 

a petición de titorías empregarase a aplicación de mensaxería AbalarMobil, obrigatoria para 

toda a comunidade educativa. Porén cando a xuízo do  titor/a  ou  da  dirección  do  centro 

sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección. 

 
En casos concretos, nos que sexa necesario, concertarase cita previa para unha reunión 

presencial. Habilitarase un espazo afastado das actividades lectivas, que permita manter a 

distancia mínima e que conte con xel hidroalcohólico. A reunión será individual e tanto o 

proxenitor/a como o docente farán uso da máscara. 

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

centro. 

 

C ONVOCATORIA E REUNIÓNS DE CLAUSTROS, CCP, COMISIÓNS E CONSELLOS 

E SCOLARES: 

 
As reunións do Claustro e de CCP, se a situación o permite, terán lugar na biblioteca de 

Monte Caxado, por ser un espazo do centro no que é posible manter as distancias. 

 
Durante as reunións todo o profesorado levará máscara e gardarán un metro de distancia de 

seguridade. Tamén haberá xel hixienizante dispoñible. 

 
Se é posible parte das reunións realizaranse de forma telemática, polo que a principio de curso 

todo o profesorado terá que comprobar o funcionamento da plataforma WEBEX (ou outra que 

habiliten) nos seus equipos e pedir asesoramento e formación se é necesario. 

 
As reunións do Departamento de Orientación realizaranse na sala de secretaría ou xefatura, 

ou na antiga aula LOBA, por ser de menor composición, polo que durante esta hora deberá 

manterse libre a sala e terán lugar en horas nas que o profesorado sexa suficiente para non 

facer agrupamentos ou fóra do horario lectivo, ben de forma presencial ou telemática. 

 
As restantes reunións: EDLG, Equipo TIC, Extraescolares e complementarias, comisión 

económica… terán lugar na sala de profesores ou por vía telemática. 

 
Todas as convocatorias de reunións serán remitidas por medios electrónicos, do mesmo modo 

se enviará a documentación necesaria para o desenvolvemento da reunión (documentos a 

aprobar). Polo que todo o profesorado ten a obriga de facer revisión diaria do seu correo 

electrónico corporativo. 

 
As reunións da ANPA realizaranse de maneira presencial na sala de secretaría ou xefatura ou 
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de maneira telemática, dependendo do número de asistentes. 

 
 

O Consello escolar celebrará as súas reunións de forma telemática por Webex. 

 
 

As convocatorias non serán entregadas de maneira impresa como en cursos anteriores senón 

por vía telemática. 

 

R EALIZACIÓN DE EVENTOS: 

 
 

Reduciranse os eventos, limitando o acceso ás persoas alleas a profesorado e alumnado e 

sempre que a situación meteorolóxica o permita, serán espazos abertos ou no espazo de maior 

amplitude do que se dispoña (Polideportivo, comedor, etc.). 

 
En función da situación sanitaria poderá valorarse a celebración de festivais ou outro tipo de 

conmemoracións. 

 
En todo caso, calquera realización de eventos debe cumprir cos seguintes requisitos: 

- Manter a distancia interpersoal de 1,5 metros. 

- Desinfección das mans para o acceso ao evento. 

- Desinfección de cadeiras que se usarán durante o evento. 

- Uso de máscaras en todo momento. 

- Evitarase o uso de micrófonos e, de ser preciso usalos, desinfectaranse antes e despois de 

que o use cada persoa. 

- No caso de que se use un equipo musical será manexado por unha única persoa. 

 
 

Evitaranse actuacións nas que teñan que intervir grupos estables mesturados con outros 

grupos diferentes se non se poden manter as distancias de seguridade e máscaras. 

 
3. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, 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: 

 
• Evitar aglomeracións: 

• Diseminar as entradas e saídas do alumnado. 

• Dispersar as rutas que segue o alumnado para acceder á súa aula. 

• Establecer quendas de recreo. 

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

• Regular o acceso aos aseos 

• Distancia social: 
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• 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. 

 
 

Responsabilidade individual: 

• O profesorado e as familias debe comprometerse a facer un autotest antes de acudir ao 

centro para evitar ir a traballar con sintomatoloxía compatible coa covid (Anexo 1). 

• As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as ao colexio se 

presentan algúns dos síntomas compatibles coa covid, para elo deberán facer un test diario no 

que comproben a temperatura, a presenza de tose seca, dificultade respiratoria, a perda de 

olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga severa ou diarrea. 

 
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. 

 
Hixiene xeral do centro: 

• Reforzar o servizo de limpeza aumentando o persoal. 

• Realizar desinfeccións dos aseos tres veces por mañá. 

• Facer limpeza 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. 

 
 

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 o levar obxectos á 

boca. 

• Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

 

 
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. Pode parecer unha medida de 

“descarga de responsabilidade” ou “abandono de funcións”, pero é todo o contrario, supón un 

exercicio de educación cívica e respecto. 

 
Exemplo: antes de usar un ordenador, debo, como usuario, coller un pano con xel e 

desinfectar o teclado e rato, acción que debo repetir cando finalice o seu uso. 
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• Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre ou cada alumno 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. 

 
Exemplo: a mesa, como espazo de traballo propio, pode ser receptora de gotículas e o xeito 

depasar un pano con xel axuda a manter limpa e desinfectada esa zona de contacto case 

permanente. Como se indica no parágrafo anterior, isto non elimina a limpeza que poida 

realizar o persoal de limpeza. 

 
• Facilitar o labor do persoal de limpeza: as nosas accións repercuten no traballo doutras 

persoas. 

 
Resultaría inadmisible que o persoal de limpeza teña que colocar antes de limpar, é traballo do 

alumnado e do profesorado ter as mesas ordenadas, os armarios, deixar as cadeiras 

levantadas e non deixar cousas polo chan. Deste xeito, o persoal de limpeza pode optimizar o 

seu tempo de traballo e dedicalo aos labores propios. 

 
Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente: 

• Xel hidroalcohólico: en todas as aulas e espazos comúns 

• Xabón: nos aseos. 

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

• Solución desinfectante: nas aulas 

 
 

Protección: 

Uso de máscara. 

• Uso obrigatorio para todo o profesorado. 

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

• Uso obrigatorio para todo o alumnado de Primaria dentro das aulas. 

 
 

Pantallas: (Falar o día 1 na reunión) 

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

 
 

Mamparas: 
 

• Nas aulas de PT e AL, nas que se empregarán para a realización de tarefas que o requiran. 
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4. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA 

DIXITAL 

 
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 maior parte do profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as 

aulas virtuais e proporcionarase material de axuda e formación para que todo o profesorado 

poida facer uso da aula virtual. A maiores, o profesorado do centro realizará un curso en 

feramentas dixitais. 

 
En calquera caso, o coordinador do equipo TICs con axuda do seu equipo será o responsable 

do traballo de mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación 

de cursos e subida de información básica). O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa 

responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén forman parte das tarefas 

do equipo docente. 

 
Dende o comezo das clases prresenciais o profesorado empregará esta ferramenta 

para as actividades que considere oportunas: a aula virtual. Tamén se levará un 

seguimento das dificultades que poidan ter as familias para o uso ou accesibilidade 

destas ferramentas dixitais. 

 
5. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS 

 

O obxectivo do CEIPP A Magdalena 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. 

 
Seguindo as instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar 

no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

nos que se imparten as ensinanzas da Educación Infantil, da Educación Primaria, da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do bacharelato, a metodoloxía de aula e a metodoloxía de 

traballo potenciarán tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as c 

ompetencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, 

actividades que favorezan a autoaprendizaxe, o pensamento crítico e creativo e a 

investigación mediante proxectos de traballo entre outras. Por este motivo o alumnado en 

ocasións traballará por grupos dentro do grupo estable para motivar ao alumnado cara ás 

aprendizaxes activas por medio de metodoloxías innovadoras propias do noso PE como a 
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aprendizaxe cooperativa e manipulativa. 

 
 

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. 

 
Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar, por desgracia, tamén ao 

colexio. Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen contacto físico 

ou transmitir emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas. Tanto para mestres como 

para alumnos supón un cambio enorme na interacción habitual e require dun tratamento 

específico nas aulas. 

 
• A mímica pode ser unha ferramenta moi útil para substituír accións que implican contacto 

físico,como unha aperta. O deseño deste tipo de xogos e dinámicas deberían estar presentes 

nas primeiras sesións e semanas. 

 
• A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. 

Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e 

empatía,debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois calquera nós podemos 

pasar por esasituación aínda sen ter cometido actos imprudentes. Polo tanto, se temos a mala 

sorte de que uncompañeiro/a contrae a enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, 

senón apoiala e coidalo emocionalmente. 

 
• O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas compatibles, tomar 

precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que debemos facer  actividades 

de sensibilización neste eido. 

 
• Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a difusión de 

bulos e as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso alumnado para que non 

caia en cadeas de transmisión de información que non estea fundamentada e confirmada, 

estamos nunha época na que se pode ferir a compañeiros/as facendo comentarios en torno ao 

seu estado de saúde que poden alterar a convivencia no colexio. Sucede o mesmo coas 

bromas de mal gusto relacionadas co coronavirus, non cabe dúbida de que o emisor 

seguramente non teña intención ofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as con 

parentes ou coñecidos afectados/as poidan verse violentados por esta situación, polo que 

temos que intentar evitalas. 

 
• A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as limitacións que 

se atopará no retorno ao colexio. Será importante transmitir que se trata dunha situación 

mailto:eip.magdalena@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipmagdalena


CEIP Primaria Plurilingüe “A MAGDALENA” 

R/Monte Caxado , s/n 15320 As Pontes (A Coruña) 

Telf.: 881930036 E.mail: c eip.magdalena@edu.xunta.es 

Web:http://centros.edu.xunta.es/ceipmagdalena 

 

transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e como cidadáns debemos cumprir 

con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear ao virus e conseguir que todo isto 

acabe. 

 
• O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a que se 

exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións, deste xeito 

podemo facelos partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios. 

 
Dende a Comisión de Coordinación Pedagóxica tratarase de facer propostas concretas e de 

complementareste apartado unha vez que se reúna no mes de setembro. 

 
Por outro lado queremos transmitirlle ao noso alumnado educación e hábitos hixiénicos 

adaptados á situación que estaos a vivir. O profesorado do centro debe ser exemplo para os 

nosos menos e nenas. Polo tanto, moitas actuación irán enfocadas da seguinte maneira: 

 
Todos os membros da comunidade educativa empregarán a máscara de xeito continuado 

Explicaráselle ao alumnado que a aula é como o espazo do fogar e que para saír deste hai que 

poñer a máscara tal e como fan na súa vida cotiá ao saír á rúa. Faranse excepcións cos menos 

e nenas de Educación Infantil. 

 
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 e diariamente 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, o u con solucións hidro alcohólicas, durante polo 

menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias 

debe utilizarse auga e xabón. 

• 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. Valoración en grupo aula 

desta medida e posta en común do acontecido para establecer aquilo no que temos 

que mellorar. 

• Seguimentos da cartelería nos accesos ás aulas e aos espazos comúns. 
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• Uso na dinámica de aula dos dispensadores de solución hidroalcólica na entrada e 

en espazos comúns. 

• 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. 

• Xerar 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. 

• Emprego de xabón e papel para secar as mans, na aula e nos espazos 

correspondentes coma o baño. 

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene 

respiratoria: 

➢ Ao 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. 

➢ 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. 

➢ 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. 

 
• 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. 

• 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. Cada alumno/a traerá como material persoal un pulverizador que 

empregará para desinfectar o seu material. Esta dinámica será sistematizada no 

desenvolvemento habitual da aula. As mestras farán o mesmo e servirán de exemplo. 

• 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. 

• 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. 

• As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 
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proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 

profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 
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 sanitario. 

 
O desenvolvemento deste plan partirá da Comisión de Asesoramento ao Alumnado do 

noso centro, formado por profesorado e representantes do alumnado das diferentes aulas. 

 
Este documento fo irevisado polo claustro e polo consello escolar nos días… 
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