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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 Manuel Rodríguez Sinde publicado na páxina web: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrodriguezsinde/

para o reinicio da actividade académica presencial o vindeiro 10 de setembro.

2. Novas normas de organización e funcionamento do centro  .  

Seguindo o Plan de Adpatación do CEIP Manuel Rodríguez Sinde achégase a seguinte organización e 

instrucións para a Comunidade Educativa.

- Entradas e saídas:

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

ENTRADA TRASEIRA DA PLANTA BAIXA: 

Porta 3: 4 e 5 anos

Porta 4: 3 anos

ENTRADA TRASEIRA 1º ANDAR:

Porta 1: 1º, 2º e 3º de Primaria

Porta 2: 4º, 5º e 6º de Primaria

O  alumnado  accede  ao  recinto

acompañado  por  unha soa persoa adulta  e

agarda  no  espazo  establecido  respectando  o

distanciamento social.

Horario de entrada:

8:50 a 9:00 horas: 5 anos

9:00 a 9:10 horas: 3 anos e 4 anos.

Horario de saída:

13:50 horas: 5 anos

14:00 horas: 3 anos e 4 anos

O alumnado accede ao recinto individualmente

a partir das 8:50 horas e sen acompañamento

e diríxese á aula respectiva.

Horario de inicio das clases:

9:00 horas

Horario de saídas:

1º, 2º e 3º Saída pola rampla

3º, 4º e 5º Saída pola cancela metálica

13:50 horas:  3º e 6º 

13:55 horas: 2º e 5º

14:00 horas: 1º e 4º

Instrucións xerais:

 As familias non accederán ao recinto escolar co alumnado de Primaria e será unha soa persoa no caso de 

Infantil. No caso de alumnado con NEAE se as titoras o consideran oportuno polo benestar do seu 

alumnado, os nenos e nenas poderán ser acompañados á entrada por un membro da súa familia con 

máscara.

 O alumnado de Primaria que teña irmáns e/ou irmás en Infantil sairá e entrará polo espazo asignado. 

Porén poden reunirse coa súa familia no espazo de recollida mentres agarda por estes ou estas. 



 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, informarase ás 

familias da necesidade da responsabilidade persoal de non facer agrupamentos nos accesos ao centro 

escolar.

 Haberá profesorado de garda para vixiar tanto as entradas coma as saídas.

ERR  Segundo o Protocolo publicado pola Consellería de Educación, considéranse Grupos de Convivencia 

Estable aqueles 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, o que non faría necesario gardar a

distancia interpersoal de 1,5 metros na aula.

 Titorías coas familias: preferiblemente a través de vías dixitais telemáticas ou vía telefónica e con cita 

previa. O uso de correo electrónico ou o envío de mensaxes por ABALAR MÓBIL tamén son outras opcións.

En casos excepcionais poderanse levar a cabo reunións presenciais atendendo ás condicións de 

seguridade e utilizando espazos habilitados para tal fin. 

 Xuntanzas por parte do centro educativo coa ANPA (Reunións mensuais e extraordinarias), como para a 

convocatoria de Claustros, CCP, Comisións e Consellos Escolares…: correo electrónico do centro para a 

comunicación e aplicacións móbiles tipo Jitsi en caso de reunións virtuais. No seu defecto a vía

telefónica do centro tamén pode ser canle de solicitude de xuntanzas.

 Uso de máscara no centro: resulta obrigatorio para o alumnado de Primaria e altamente recomendable 

para o alumnado de Infantil, principalmente nos seus desprazamentos polo centro e nas entradas e saídas. 

 Normas para a realización de eventos: este curso procuraremos non realizar actividades e celebracións de 

centro que reúnan a unha gran cantidade de xente. Deste xeito non se celebrará o Festival de Nadal ou 

actos masivos como o Samaín ou Magosto. As saídas didácticas, se se considera oportuno por parte do 

equipo docente, poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, sobre 

todo en canto a aforo, normativas de transporte e medidas de hixiene e seguridade.

Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os 

numerosos recursos que ofrece a contorna próxima tendo en conta que se pretende empregar como tema 

común para todos os cursos o Camiño de Santiago pola costa.

 Aforos: A limitación de aforo para os baños será a dous usuarios. No caso da biblioteca só será empregada

por alumnado dun grupo estable de convivencia de cada vez e o equipo sinalará os postos de traballos 

utilizables. Non se abrirá a biblioteca polas tardes nin nos recreos. A sala do profesorado non debe ser 

empregada por máis de 4 persoas.

  Recreos: manterase o mesmo o horario pero dividirase o patio en diferentes espazos para cada unha das 

clases (ver plan) As entradas serán escaladas do seguinte xeito:

12:10 horas.- Patio de Primaria
12:15 horas.- 5 anos, Pavillón
12:20 horas.- 3 e 4 anos, Patio do sol



 Merendas: realizarase na aula e de xeito individual en espazos diferenciados. 

 Compromiso realización autoenquisa clínica: diaria tanto por parte do profesorado como por parte do 

alumnado (realizarano as familias do alumnado no seu propio fogar antes de asistir ao colexio). As familias 

asinarán unha declaración responsable comprometéndose a realizar o cuestionario que se lle entregará na 

reunión inicial.

3. Actuacións de prevención, hixiene e protección.

3.1. Prevención

• 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.

• Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do 

corredor, segundo os bosquexos recollidos no Plan de Adaptación.

• 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 esbirrar ou tusir e de tocar 

obxectos de uso compartido, 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.

3.2. Hixiene

• Estase a establecer, en coordinación co Concello, as medidas relativas á limpeza e desinfección do 

centro.  Existirá un rexistro das horas de limpeza de cada aseo.

• Nas entradas realizarase unha hixiene de mans. En Educación Infantil e os dous primeiros cursos 

de Primaria, será a mestra ou mestre que imparta a primeira sesión, a encargada de repartir xel. 

Procederase de xeito análogo na entrada do patio. Mediante preguntas aseguraranse da realización

da mesma.

• É aconsellable establecer uns horarios que inclúan limpeza de mans, limpeza de elementos comúns

e ventilacións para cada aula para crear hábitos e rutinas de hixiene.

• No momento de saída ao patio, ou antes da merenda, segundo corresponda, farase un lavado de 

mans para evitar que queden restos de xel que poidan ser inxeridos.



• No caso do alumnado con NEAE empregarán o baño de persoas con discapacidade do andar baixo 

posto que deben ter un aseo asignado.

• Deberanse deixar as aulas o máis recollidas posibles colocando o material individual nos espazos 

establecidos ao efecto ao remate da xornada escolar facendo partícipe ao alumnado da súa 

responsabilidade no mesmo de cara a facilitar a limpeza e desinfección das aulas.

3.3. Protección

• Uso da máscara obrigatorio por parte do profesorado e do alumnado de Primaria e altamente 

recomendable no alumnado de Infantil. O alumnado deberá traer unha segunda máscara e unha 

funda para estas.

• Explicación sobre o uso correcto das máscaras, a forma de colocalas e retiralas, o seu coidado e 

duración aqueles aspectos que se consideren oportunos.

• Realizar a psicomotricidade e outras actividades de aula, sempre que a climatoloxía o permita, ao 

aire libre.

• Creación Equipo Covid que actuará coma 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 CEIP Manuel Rodríguez Sinde.

• Determinación do espazo de illamento COVID: despacho 27 A. Os elementos de protección, así 

como as indicacións para proceder en caso de illamento aparecen recollidos no Plan de 

continxencia.

• Durante a asemblea inicial dentro da aula ou naqueles intres que o profesorado determine, 

lembrarase, empregando carteis explicativos se fose preciso, os seguintes aspectos ao alumnado:

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

◦ Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 

menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no 

seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias e antes das merendas debe utilizarse 

auga e xabón.

• Medidas xerais de protección individual recollidas no Plan de Adaptación.

◦ 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 nos espazos correspondentes coma o baño.



4. 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  .  

• O alumnado de 3º de Primaria en adiante realizará a formación a distancia, de ser o caso, a través 

da aula virtual do centro na que xa ten un usuario/a creado.

• No Plan de adaptación está recollido o proceso de posta en marcha da Aula virtual do centro e as 

persoas responsables. Todo o profesorado do centro deberá participar naquelas actividades de 

formación necesarias para poder realizar docencia non presencial de ser o caso. 

• A partires do inicio do curso realizaranse actividades de xeito que o alumnado se familiarice coa 

aula virtual, a súa localización, o modo de acceso, a realización de actividades,...

• Cada usuario ou usuaria deberá crear unha nova contrasinal que só coñecerá el/a e a titora. Esta 

elaborará unha listaxe con todas as do grupo para poder consultar en caso de esquecemento. A 

contrasinal será comunicada á familia. Na realización desta actividade é positivo que se explique a 

importancia de contrasinais secretas e seguras.

• O profesorado de Educación infantil e 1º e 2º de Primaria, no caso de optar por non usar a aula 

virtual, establecerá o medio de realización da docencia a distancia e procurará familiarizar ao 

alumnado co mesmo.

• Está proposta a realización dun PFPP para a formación no emprego de Moodle ou, cando menos, 

cursos de iniciación e perfeccionamento.

• Durante o mes de setembro tratarase de pasar novamente a enquisa relativa aos medios dixitais 

(conexión á Internet, ordenadores, móbiles, tablets,...) que posúen as familias.

• Ao longo do primeiro trimestre valorarase a opción de que o alumnado de 5º e 6º poida levar os 

portátiles Abalar aos fogares.

5. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 
actividades grupais de acollida e cohesión

• Antes do inicio das clases, convocarse ás familias para informar das medidas establecidas no 

centro e explicar estas do mesmo xeito que se atenderán, na medida do posible, as súas dúbidas e 

propostas de mellora de xeito que se promova un clima de confianza mutua entre pais e nais, 

alumnado e profesorado.

• Visita guiada ao alumnado novo no centro e ao alumnado de 1º de Primaria para afianzar a súa 

seguridade.

• 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 competencias 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 poderá traballar por grupos dentro do grupo 

estable para motivar ao alumnado cara ás aprendizaxes activas por medio de metodoloxías como a 

aprendizaxe cooperativa e manipulativa.

• Realizar actividades encamiñadas á comprensión e empatía cara ás persoas contaxiadas ou 

sospeitosas e a erradicación do posible estigma social sen prexuízo das medidas de seguridade.

• Concienciación axeitada á idade sobre o dano que producen as falsas informacións ou os escarnios

sociais.

• Nas mesmas instrucións recóllese que o Departamento de Orientación reforzará accións dirixidas 

ao coidado e benestar da comunidade educativa.

• En Educación Infantil, no período de adaptación “incluiranse obxectivos relacionados coa formación 

sobre o Plan de adaptación á situación COVID-19. Do mesmo xeito “propiciaranse contornas 

escolares saudables e seguras a través de medidas de prevención, hixiene e prevención da saúde 

adaptadas á idade e atenderase ao benestar emocional deste alumado”, sendo un bo momento 

para isto as asembleas nas que o alumnado pode manifestar os seus temores, medos, experiencias

e promover solucións e medidas de prevención ante a situación actual.

• Dentro das avaliacións iniciais, ademais da valoración dos coñecementos adquiridos, deberase 

procurar o coñecemento do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as decisións 

profesionais de actuación por parte do profesorado. 

• Realizarase unha actividade encamiñada a ofrecer alternativas de saúdo procurando deste canles 

que permitan establecer lazos afectivos entre o alumnado e este co profesorado.

• Valorar ao longo do curso as medidas adoptadas e establecer aquelas que se consideren precisas.
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