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1. Contextualización

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

Profesional e Innovación educativa en relación ás medidas que se deben adoptar no curso académico

2020/21, o centro educativo elaborará un “Programa de acollida”.

O presente documento ten por obxecto definir as pautas que guiarán o principio de curso no centro

seguindo  as  recomendacións  do  Protocolo  de  Adaptación  ao  Contexto  da  Covid-19  e  o  Plan  de

Adaptación do CEIP Nicolás del Río.

2. Novas normas de organización e funcionamento

1. Uso da máscara

A máscara empregarase en todo momento, sendo o seu uso obrigatorio para todo o persoal do centro

(salvo alumnado de Educación Infantil):

◦ Profesorado, agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu traballo.

Cando isto se produza será obrigatorio manter a distancia de seguridade ou o emprego de pantallas

protectoras.

◦ Alumnado a partir de 1º de Educación Primaria.

◦ Persoal non docente.

2. Organización do centro

3. Normas para grupos estables de convivencia

Neste centro educativo  serán grupos estables de convivencia todos os grupos de Educación Infantil e

Primaria, que terán o recreo en quendas e espazos diferenciados. No comedor escolar, o alumnado de 3 e

4 anos comerá nas súas aulas, o alumnado de 5 anos terán un espazo separado no comedor respectando

as  distancias  de  seguridade,  e  os  restantes  alumnos/as  de  Educación  Primaria  comerán sentados  en

parellas (irmáns ou da mesma clase).
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Dentro da aula estableceranse as seguintes medidas:

◦ O alumnado de E.P. empregará a máscara continuamente dentro e fora da aula, con independencia

do mantemento da distancia interpersoal. Para o alumnado de E.I. o seu suso non é obrigatorio. A

imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a.

◦ O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras ou outras medidas será

voluntario. 

◦ Dotación hixiénica: xel hidroalcohólico, panos desbotables, papeleira, limpador desinfectante.

◦ O alumndo tomará temperatura e desinfectará as mans antes de entrar á súa aula.

◦ Extremarase a orde no posto de traballo, realizando a limpeza e desinfección por parte do alumnado,

profesorado e persoal de limpeza asignado.

◦ O alumnado de E.P. terá que máscara/s de reposto coa bolsa para gardala.

◦ Limitaranse os movementos dentro e fóra da aula na medida do posible.

◦ Cando un grupo deba cambiar de aula, farao en fila de un, respectando a distancia de 1 m, seguindo a

ruta deseñada e circulando sempre pola dereita.

4. Entradas e saídas

Tanto  nas  saídas  como nas  entradas  os  familiares  deberán  acceder  ao recinto  escolar  con máscara.

Deberá vir unha soa persoa a recoller ao alumno/a.

ENTRADAS

Debido ás peculiaridades deste centro, que xa temos ao alumnado dividido en varios edificios, faremos a

entrada polo portalón verde que se abrirá  ás  8:45  h,  agás  3º  e  4º  que entrarán  pola  porta  de

transporte. O alumnado irá directo ás aulas sen facer filas. 

No caso de Educación Infantil, un só familiar (con máscara) acompañará ao alumnado ata a cancela de

cores onde haberá mestres de garda que os acompañarán ata a porta de infantil. Na porta de infantil as

mestras de apoio de infantil guiarán aos nenos e nenas ata as súas aulas.

Os primeiros días de clase as titoras de 3 anos axudarán nas entradas do alumnado de 1º de Ed.Primaria.

No  caso  do  alumnado  transportado,  unha  vez  acceda  ao  recinto  escolar  pola  porta  destinada  ao

transporte, o alumnado de primaria irá directamente ás respectivas clases e o de infantil permanecerá no

patio cuberto e será acompañado ás súas aulas ás 8:55 h polo profesorado de garda de transporte.

O alumnado de primaria deberá acceder ao centro con máscara.
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SAÍDAS

É  de  vital  importancia  axilizar  as  saídas.  Unha  vez  entregado  o  alumno/a  ao  adulto  responsable,  deberá

abandonar o recinto escolar o máis axiña posible.  Non se permitirá o uso dos xogos infantís do recinto

escolar.

Edificio Areal – 5º e 6º de Educación Primaria.

O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria fará a saída pola porta da rúa López Cortón do edificio

Areal.  O alumnado usuario de comedor e transporte,  ou que teñan irmáns pequenos baixarán polas

escaleiras  pequenas. O resto de alumnado baixará custodiado polo profesorado que imparta a última

sesión, polas escaleiras grandes mantendo a distancia de seguridade na zona de saída. O alumnado de 5º

fará a saída ás 13:50h e o alumnado de 6º ás 13:55 h.

O alumnado usuario de comedor permanecerá no patio de recreo do Areal, onde estará ata o 2ª quenda

de comedor.

Edificio Infantil – 3 e 4 anos

A saída realizarase pola porta de Educación Infantil no seguinte horario:

3 anos – ás 13:45 h

4 anos – ás 13:50 h 

O alumnado de transporte será acompañado polo conserxe ata a porta de transporte.

O alumnado de comedor permanecerá nas aulas.

Edificio Nicolás – 5 anos, 1º a 4º de Educación Primaria

O alumnado de 5 anos sairá ás 13:45 h pola porta principal. 

O alumnado de 1º de Educación Primaria sairá ás 13:50 h pola porta principal.

O alumnado de 2º de Educación Primaria sairá ás 13:50 h pola porta de secretaría. (As familias poderán

acceder ao espazo cuberto)

O alumnado de 3º de Educación Primaria sairá ás 13:50h polo ximnasio.

O alumnado de 4º A e 4ºB sairá pola porta principal ás 13:55 h.

O alumnado de 4º C sairá pola porta de secretaría ás 13:55h (As familias poderán acceder ao espazo

cuberto)

O alumnado de comedor agardará ata as 13:55 h para ocupar os seus postos.
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A norma xeral  para as  familias  que teñan  fillos ou fillas  en diferentes saídas,  será que os irmáns

maiores sairán pola saída dos irmáns menores. 

5. Recreos

Recreos 5º e 6º de Ed.Primaria no Areal.

Haberá 5 zonas: 

Patio cuberto (dividido en 3)

Pista exterior (dividida en 2)

Un nivel estará na zona cuberta e outro nas pistas exteriores, separados por grupos de clase.

No caso de choiva o nivel que lle tocaba na zona descuberta quedará nas aulas coas súas titoras.

Recreos de 1º a 4º de Ed.Primaria no edificio principal.

Haberá 11 zonas: 

1. Patios interiores (3)

2. Patio cuberto (dividido en 2)

3. Ximnasio (dividido en 2)

4. Horta

5. Areeiro

6. Pista de Fútbol (dividida en 2)

O alumnado estará separado por aulas de xeito que non se xunten con outros grupos. Deste xeito

manteranse grupos estables de convivencia tanto en Educación Infantil coma en Primaria.

Se chove os niveis que tiñan asignada zonas exteriores quedarán nas aulas cos respectivos titores.

Recreos de Ed.Infantil

3. Haberá 3 quendas

1. 1ª – 11:00 – 11:25 h 4 anos

2. 2ª – 11:30 – 11:55h – 3 anos

3. 3ª – 12:00 – 12:25 h – 5 anos

O conserxe desinfectará os elementos comúns de xogo entre cada quenda. Ata que o patio estea libre

non sairá o seguinte nivel.

O  patio  de  Ed.Infantil  estará  dividido  por  zonas  para  cada  grupo  estable  de  convivencia.  Os

elementos comúns de xogo non terán que ser recollidos en cada quenda, soamente na última. 

2. Fluxo de movementos durante a xornada escolares

CEIP “NICOLÁS DEL RÍO” 
R/ López Cortón s/n  -  Tlfno.: 881 930091
15350 - CEDEIRA  (A CORUÑA). ceip.nicolas.rio@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnicolasrio/ 

 



Todos os edificios contarán con frechas de circulación.

No edificio do Areal  o alumnado empregará as escaleiras  pequenas para subir  e as grandes para

baixar. O uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivo de mobilidade e

deberán empregar máscara.

Na entrada e saída da aula e nos momentos do retorno de recreo o profesorado velará pola orde nos

movementos e fluxos do alumnado establecendo as quendas dos horarios establecidos.

3. Aforos

◦ Baños – 1 persoa

◦ Sala de mestres -  12 persoas

◦ Secretaría – 5 persoas

◦ Biblioteca – 40 persoas

4. Biblioteca

A biblioteca é un dos espazos comúns máis utilizado do centro. No presente curso escolar a biblioteca estará

pechada polas tardes, ao igual que todas as actividades extraescolares. En horario lectivo a biblioteca estará aberta,

dispoñible para todas as clases do centro. O aforo que contemplamos para este espazo é de 40 alumnos/as, polo

que poderán estar dúas clases ao mesmo tempo pero en diferentes espazos da mesma. Na entrada haberá un xel

hidro alcohólico para desinfectar as mans. Os mestres ou alumnos/as unha vez finalizada a visita desinfectarán os

materiais utilizados (ordenadores, iPad, robots, mesa táctil, etc…). 

Nos recreos a biblioteca permanecerá pechada.

O préstamos de libros funcionará con normalidade, pero os libros devoltos deberán permanecer nunha caixa 24

horas antes de ser colocados no seu lugar. 

A biblioteca  deberá  ser  ventilada  antes  e  despois  das  sesións,  e  se  a  climatoloxía  o  permite,  estará

ventilada tamén durante o seu uso. Non se descarta facer obradoiros nos recreos pero cunhas normas

específicas en consonancia con este protocolo.

5. Aseos
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O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula.

Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado das mans.

Non se poderá acudir ao aseo sen permiso do profesorado.

6. Comedor

O comedor do CEIP Nicolás del Río é un comedor de xestión directa con 181 prazas para alumnado.

1ª quenda: de 14:00 h a 14:30 – 14:45 h

Educación Infantil (3 e 4 anos con saída ás 14:45h)

1º, 2º, 3º, 4º de Educación Primaria (con saída ás 14:30 h)

             2ª quenda: de 14:30 a 15:00 h

5º e 6ºde Educación Primaria.

O alumnado de 3 e 4 anos comerá na primeira quenda dentro das súas aulas. A comida sairá nun carro

que será transportado pola encargada de comedor ata as aulas.

O restante alumnado da 1ª quenda comerá nos espazos habilitados para garantir a distancia de seguridade

que será de 1,5 m, ou 1 m sempre que non estean encarados.

O  alumnado  da  2ª  quenda,   permanecerá  no  patio  do  Areal  ata  ás  14:30h,  acompañados  polos

colaboradores necesarios. Entre a 1ª e a 2ª quenda desinfectaranse mesas e cadeiras.

O alumnado estará separado 1,5 m se están encarados ou 1 m en xeral. Ademais, na medida do posible,

sentarase agrupado por aulas de xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza.

Os menús serán empratados en cociña e servidos en bandexas para todo o alumnado agás o alumnado de

3 e 4 anos.

O  persoal  de  cociña  lavará  e  desinfectará  todo  o  enxoval,  electrodomésticos  e  utensilios  que  se

empreguen no proceso de elaboración dos menús.

Todo o persoal colaborador (9),  encargada de comedor e directora estarán presentes durante todo o

tempo de comedor. 

Saídas de comedor

1ª quenda: 

3 e 4 anos sairán polo edificio de Educación Infantil ás 14:45 h.

5 anos, 1º,2º, 3º e 4º de Educación Primaria pola porta principal ás 14:30 h

2ª quenda: saída ás 15:00 h

5º e 6º de Educación Primaria pola porta principal.
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O alumnado da 1ª quenda que teña irmáns na 2ª quenda poderá permanecer no centro ata as 15:00h e saír

co seu irmán ou irmá pola porta principal.

O alumnado transportado da 1ª quenda permanecerá no patio cuberto e ximnasio ata as 15:00 h que saen

os autobuses.

Este curso non haberá saída ás 16:00 h.

7. Titorías coas familias

Faranse por vía telefónica con cita previa, preferentemente en horario lectivo.

As familias solicitarán titoría telefónica a través de axendas ou notas.

As entrevistas iniciais de 3 anos presenciais ou non quedarán a elección das titoras.

As vías de comunicacións coas familias serán as seguintes:

Web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnicolasrio/

Abalar móbil: todas as familias do centro deberán telo descargado nos seus móbiles.

Facebook: https://www.facebook.com/colecedeira/

Canal de youtube

Correo electrónico: ceip.nicolas.rio@edu.xunta.es

Teléfono: 881.930.091

8. Atención secretaría

De luns a venres de 9:30 h a 13:30 h.

Teléfono: 881.930.091

Non se recollerán merendas ou materiais esquecidos na secretaría do centro.

4. Actuacións de prevención, hixiene e protección

Materiais de protección

Xel hidro alcohólico en todas as aulas.

Alfombras de desinfección nas entradas.

Pulverizador desinfectante 1 por mestre e en espazos comúns e aula de illamento.

Panos desbotables en aseos e en todas as aulas.

7 termómetros para entradas.
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Nas distintas portas entrada aos edificios do centro medirase a temperatura a todo o alumnado.

Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos orientados nun mesmo

sentido, establecerase unha distancia física mínima de 1 metro con uso de máscara.

Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas tomarase en consideración o centro da cadeira onde se sitúe ao

alumnado e gardarase, cando menos, 1 metro de distancia respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen.

En Ed.Primaria todos os pupitres e mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a.

Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. Se o tamaño da aula non

permitise as distancias previstas adoptaranse as seguintes medidas:

 Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o máximo

distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo dun metro.

Toda a comunidade educativa ten a obriga de usar máscaras, coas excepcións específicas respecto do alumnado de

Ed.Infantil.

É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos espazos comúns (corredores, baños,

escaleiras…), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor escolar e na estancia na

biblioteca. O alumnado de Educación Infantil non levará máscara en todo o horario lectivo.

O profesorado empregará máscara continuamente non só pola súa función de protección senón tamén polo seu

carácter exemplificante.

En Educación Infantil e en Primaria estableceranse grupos estables de aula onde non haberá interacción con outros

grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos. 

Informarase  a  toda  a comunidade educativa  sobre  as  medidas  de  prevención da  transmisión  da  infección,  as

medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando:

• Evitar tocar os ollos, nariz e 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 20s. Cando as mans estean visiblemente

sucias debe utilizarse auga e xabón.

• Á entrada e saída 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. O alumnado realizará a

hixiene de mans á entrada da aula.

• Habilitar dispensadores de solución hidro alcohólica na entrada e en espazos comúns.

• 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
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baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón e papel para

secar as mans.

• Instalación de portapanos desbotables nos aseos e espazos comúns.

• 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 ou

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, na medida do posible.

✔ Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, será necesaria a utilización de

máscara de protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito de poñela e sacala.

Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 m co demais persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade

como na entrada e saída ao posto escolar,  así como nos tempos de descanso, sen prexuízo do establecido da

previsión de 1 m para as aulas.

Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección establecidas nas

medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha

limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario.

En Educación Primaria o alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos compañeiros/as. Nas

aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo para o material de cada alumno de xeito que non permita ser

manipulado por outros compañeiros.

Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina) deberán ser

usados  só  pola  persoa  titular  do  posto  e,  de  non  ser  posible,  desinfectaranse  adecuadamente  antes  de  ser

empregados por outra persoa. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación,

proxectores  e  restantes  ferramentas  pedagóxicas  serán  unicamente  usadas  polo  profesorado,  coas  medidas  de

seguridade e hixiene que procedan.

Na secretaría do centro atenderase unicamente pola ventá, onde haberá dispensador de xel hidro alcohólico. Para a

documentación que deba ser escrita, facilitarase o material de escritura que deberá ser desinfectado polo usuario.

Non  se  permitirá  a  entrada  ao  centro  de  persoas  alleas,  tampouco  merendas,  cadernos,

frautas...esquecidas na casa. 
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5. 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.

Formación do profesorado

Dentro do plan de formación continua do profesorado, (horta escolar, gamificación/Tics) intensificarase

a educación en saúde orientada á prevención fronte a COVID-19, coa colaboración do centro de saúde

de Cedeira.  Os martes pola tarde, adicaremos un tempo á formación en materia TIC (aula virtual, páxina web,

blogs…) a nivel interno.

No mes de setembro os  equipos  de  dinamización  proporán  actividades,  en  relación  á  prevención  e

hixiene fronte ao SARS-COV-2, ao claustro para levar a cabo co alumnado ao longo do curso escolar.

Formación do alumnado

No mes de setembro o alumnado de 1º a 6º de Ed.Primaria irá á aula de informática para formarse no

manexo da aula virtual co fin de conseguir a máxima autonomía.

As primeiras formacións serán:

Luns 15 setembro – 4ºA/4ºB

Mércores 16 setembro – 4ºC

Xoves 17 setembro – 3ºC/3ºA/3ºB

Venres 18 setembro - 2ºA/2ºB

Escola de familias

Dende os distintos  equipos  de dinamización elaboraranse  vídeo titorial  para o uso de aulas  virtuais,

prevención e hixiene fronte a COVID-19... que serán publicados no canal de Youtube do centro enlazado

á  páxina  web  do  centro,  dando  a  maior  difusión  posible  a  través  do  Facebook  e  de  avisos  por

Abalarmóbil.

Aulas virtuais

Empregaranse en todos os cursos de Ed.Primaria. Dende o comezo de clases presenciais o profesorado

empregará esta ferramenta para as actividades que considere oportunas.

En Ed.Infantil o profesorado titor decidirá a plataforma a empregar no caso dunha educación a distancia:

aula virtual, páxina web, grupos de WhatsApp.....

6. Atención aos aspectos emocionais e sociais
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Na volta ás aulas neste curso temos que aprender a socializarnos en distancia, sen contacto físico, o que

supón cambios importantes que requiren dun tratamento específico nas aulas.

O obxectivo principal no noso centro é o desenvolvemento integral do noso alumnado, fomentando

unha convivencia positiva e evitando todo tipo de discriminación.

A nivel social é importante traballar o afecto cara ás persoas que se poidan infectar co virus, que non

debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e afecto, pois todos e todas podemos pasar

por esta situación aínda que cumpramos as normas recomendadas. Deste xeito se algunha persoa da

comunidade contrae a enfermidade debemos apoiala e animala emocionalmente.

Acoller ao alumnado tendo en conta as situacións emocionais vividas.

Axudarlle a xestionar as súas emocións a través do diálogo e a comunicación.

Acompañar  e  apoiar  ao  alumnado no  proceso  de  reincorporación  ás  aulas  nesta  nova  normalidade:

normas, protocolos, novas rutinas...

Dende  a  CCP e  os  distintos  equipos  de  dinamización  trataranse  de  facer  propostas  concretas  para

contemplar este apartado.

Dirección
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