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a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

Do Plan de adaptación á situación COVID 19 no curso 2021/22 derivan cambios temporais

nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro. Na seguinte táboa expoñemos

estes cambios de xeito resumido:

APARTADO MODIFICACIÓNS
Entradas:  horarios
e  actuacións  do
profesorado

ENTRADAS Porta principal (fronte a Correos):
09:15 entrará o alumnado de 5º e 6º de EP
09:20 entrará o alumnado de 3ºe 4º de EP
09:25 entrará o alumnado de 1º e 2º de EP
No caso de irmáns de diferente idade, o maior entrará no horario do
máis pequeno
* Alumnado transportado: irá entrando ás súas aulas segundo vaian
chegando  os  autobuses,  que  os  deixarán  xusto  diante  da  porta
principal.  O alumnado de infantil  será levado por un mestre/a de
garda ata as súas aulas.

ENTRADAS Porta de infantil (rotonda ao lado do Mikado):
09:20 entrará o alumnado de 5º e 6º de infantil (4 e 5 anos)
09:25 entrará o alumnado de 4º de infantil (3 anos)

TODO O ALUMNADO IRÁ DIRECTAMENTE ÁS SÚAS AULAS,
non  se  farán  filas  nin  se  xogará  ou  demorará  no  patio.  A
medida  que  vaian  entrando  iráselles  subministrando  xel
hidroalcohólico para a hixiene de mans

Organización do profesorado na entrada:
En cada aula estará, dende as 09:10h, o mestre/a que imparte clase
a primeira hora, recibindo ao alumnado que vaia chegando.
Todo o profesorado restante fará garda nas portas de acceso e terá
diferentes  tarefas  que  estarán  organizadas  nun  cuadrante  que
elaborará a Xefa de Estudos (control do acceso na propia porta de
entrada/saída,  regulación  do  tránsito,  dispensa  de  xel
hidroalcohólico e control visual da hixiene de mans, recepción de
alumnado retrasado...)

Saídas:  horarios e
actuacións do pro-
fesorado

SAÍDAS Porta principal (fronte a Correos):
14:15 sairá o alumnado de 1º e 2º de Primaria
14:20 sairá o alumnado de 3º e 4º de Primaria
14:25 sairá o alumnado de 5º e 6º de Primaria
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SAÍDAS Porta de infantil:
14:20 sairá o alumnado de 4º de infantil (3 anos)
14:25 sairá o alumnado de 5º e 6º de infantil (4 e 5 anos)

Organización do profesorado nas saídas:
O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á
saída velará porque o material  está recollido e desinfectado polo
alumnado e o alumnado preparado (mans limpas con hidroxel) para
saír  ordenadamente  e respectando a distancia de seguridade no
horario establecido neste Plan, de xeito que se eviten demoras.
O profesorado que sae en primeiro lugar, vai quedando de garda,
para acometer as tarefas que lle adxudique a Xefa de Estudos no
cuadrante citado con anterioridade.

Recreos:  horarios,
quendas  de  saída
e outras normas

Realizaranse  dúas  quendas  de  recreo  (20’),  separadas  por  5
minutos que permiten que os grupos non se xunten. 11:55-12:15 /
12:20-12:40 (1º,  2º,6º)  /  (3º,  4º,  5º).  Infantil  empregará o mesmo
horario (1ª quenda os da planta superior/2ª quenda planta inferior).
Un deses tempos de 20’ será empregado para merenda e o outro
para aproveitamento íntegro xogando.
O período de recreo iniciarase ás 11:55 e rematará ás 12:40.
Cada grupo estable de  convivencia  terá unha zona asignada no
exterior.
Sairán ao patio en ringleira tras o seu  mestre/a (o/a que estea co
grupo á terceira sesión).
Ese mestre/a, antes de permitir que saia o seu alumnado, vixiará
que no corredor non haxa algún grupo desprazándose, nese caso
debe esperar a que remate de pasar antes de deixar saír aos seus
alumnos.
O mestre/a acompañará ao seu grupo ata a zona do patio que lle
corresponde independentemente de que lle corresponda vixilancia
de  patio  ou  non.  Realizaranse  quendas  rotatorias  para  que  o
alumnado desfrute dos distintos espazos do centro.
Estableceranse  quendas  de  vixilancia  no  patio  entre  mestres  de
grupos que estean próximos.
Os días de chuvia que coincidan cunha situación  epidemiolóxica
alta, nos que non se poida garantir a distancia interpersoal, non se
sairá  ao patio.  O recreo farase dentro  da  aula  ordinaria  baixo a
vixilancia do seu titor ou titora. O profesorado especialista botará
unha man nestes  casos,  rotando polas  aulas  segundo indique a
Xefa de Estudos.
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A saída ao recreo farase polas mesmas portas polas que acceden
pola mañá para evitar complicacións.
Debe procurarse que o alumnado acuda ao aseo antes de saír ao
patio para evitar o maior número de desprazamentos.
Haberá profesorado de garda nos accesos ao centro e preto dos
aseos.
Para regresar a aula farano en fila seguindo un orde de entrada.

En infantil saen 3+3 grupos (2 mestres garda = 2+2); en primaria
saen 8+8 grupos (3 mestres atrás + 2 diante = 5+5). Total por día: 4
mestres garda en infantil e 10 mestres en primaria

ESPAZOS PARA OS RECREOS:
Para  E.  Primaria  faranse  oito  zonas  (unha  por  cada  grupo  de
convivencia  estable)  e  para  E.  Infantil  habilitaranse  3  zonas  de
recreo. (Ver planos das zonas no Protocolo COVID 19 para o curso
2021/22)

Merendas: En E. Infantil:
• No momento da merenda separaranse as mesas de cada equipo
para ter unha maior distancia frontal entre o alumnado.
•  Resulta  moi  difícil  que  todo  o  alumnado  desta  etapa  sexa
autónomo para este labor, requirindo en moitas ocasións a axuda
do profesorado.
•  Este  curso  será  máis  importante  ca  ningún outro  respectar  as
merendas que se propoñan no calendario ao inicio de curso, porque
dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que van requirir
os nenos.
• No caso de ser posible, e cando a climatoloxía acompañe, poderá
facerse a merenda no patio exterior.
En E. Primaria:
As  merendas  faranse  na  aula  procurando  que  se  manteña  a
distancia de seguridade.
No  caso  de  que  as  mesas  estean  distribuídas  por  grupos,
separaranse para o momento da merenda para poder manter unha
distancia axeitada.

Alumnado do Plan
Madruga

O alumnado de E. Primaria irá entrando a medida que entra o seu
grupo ás aulas. O alumnado de E. Infantil repartirase polas aulas
unha vez entre todo o alumnado.

Usuarios/as  do
comedor escolar

Así,  o alumnado de Infantil  será recollido polas colaboradoras ás
14:10 e  acompañado ata  o comedor  de  infantil,  sentándose nos
lugares  previamente  designados  para  cada  alumno/a,  e
permanentes para todo o curso escolar.
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O alumnado de Primaria irá baixando para o comedor de Primaria
segundo o horario adxudicado para cada un dos niveis; sentándose
nos  lugares  previamente  designados  para  cada  alumno/a,  e
permanentes para todo o curso escolar..
Entrarán coas máscaras e permanecerán con elas ata que lles
vaian  a  servir  a  comida,  momento  no  que  as  quitarán   e
gardaranas con eles, debendo empregalas entre pratos si a espera
se demora por calquera circunstancia. Unha vez rematen de comer,
volverán a poñer a máscara. 
Ás  15:25  aproximadamente  comezará  a  saír  organizadamente  o
alumnado de transporte coas súas coidadoras para cada unha das
rutas. Unha vez saia o alumnado transportado, e a cada 5 minutos,
comezarán  a  saír  por  quendas/grupos  de  convivencia  estable  o
alumnado  que  vai  para  casa:  1º  e  2º  de  primaria;  3º  e  4º  de
primaria, 5º e 6º de primaria.

Servizo  de  trans-
porte escolar

ENTRADA: Cada autobús vai aparcando diante da porta principal
do  centro  (xusto  antes  do  paso  de  peóns).  Ao  descender  do
autobús, o profesorado de garda, en colaboración coas coidadoras
do autobús, asegurarase que o alumnado saia en ringleira e coa
debida separación.
O alumnado de Primaria irá entrando ás súas aulas segundo vaian
chegando os autobuses. O alumnado de Infantil será acompañado
por un mestre/a de garda ata as súas aulas.
En primeiro lugar baixará o alumnado de maior idade e en último
lugar o de menor idade.
SAÍDAS:  Ao  rematar  o  servizo  de  comedor  escolar,  ás  15:25
aproximadamente, comezará a saír  organizadamente o alumnado
de transporte coas súas colaboradoras para cada unha das rutas, e
acompañaraos ata a porta do autobús. Subirán en primeiro lugar os
de menor idade e en último lugar os de maior idade.
No transporte escolar,  tal  e  como indica a lexislación,  o uso da
máscara será obrigatorio para todo o alumnado transportado,
sen excepción de idade.

Acompañantes  do
alumnado,  acceso
das  familias  ao
centro  e  outras
normas  de  inte-
rese:

O  alumnado  de  E.  Infantil  pode  acceder  ao  recinto  CUN
ACOMPAÑANTE (non  ás  aulas),  mentres  que  as  familias  de
Primaria NON PODEN ACCEDER AO RECINTO.
O  éxito  desde plan  vai  depender  do  cumprimento estrito  dos
horarios establecidos tanto polas familias como polo profesorado.
As  familias  non  enredarán  na  porta  de  entrada/saída...  non
quedarán a falar con outras familias, nin aproveitarán a dar recados
ou  comentar  sobre  a  situación  do  fillo/a;  para  eses  temas
empregarase  a  axenda  do  alumnado,  AbalarMobil  ou  o  correo
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electrónico do profesorado.
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.

Titorías coas fami-
lias

As  titorías  coas  familias,  levaranse  a  cabo  a  través  de  medios
telefónicos e/ou telemáticos, e só de xeito presencial cando sexa
absolutamente necesario e sempre con cita previa; respectando
as medidas de seguridade xa habituais (distancia interpersoal e uso
de máscara).
•  Primarase,  sempre que se poida,  o  uso de espazos exteriores
para este tipo de situación.
•  O uso de chamadas telefónicas, dende o teléfono de centro,  o
envío de mensaxes a través de correo electrónico corporativo ou o
envío de mensaxes por AbalarMobil son as opcións.
•  En  calquera  caso,  será  obrigatoria  a  cita  previa,  empregando
calquera das canles reflectidas nas NOFC (AbalarMobil, axenda do
alumno/a, teléfono).

Uso dos aseos: O  alumnado  empregará  os  aseos  existentes  na  zona  que  lle
corresponda á súa aula (no caso de E. Infantil cada aula ten o seu
propio aseo).
•  Respectaranse os labores de limpeza e desinfección,  polo que
aqueles que estean sinalizados nese con semáforo vermello, non
poderán ser empregados.
• A limitación de aforo para os baños será de dous usuarios, e para
controlalo haberá un sistema de “semáforo”, que indicará se o baño
está libre ou non. 
• Na entrada aos mesmos, haberá no chan liñas delimitadoras de
distancia interpersoal por se hai máis dun usuario/a agardando o
súa quenda.
• Todos os aseos terán cartelaría sobre o correcto lavado de mans.
•  Nos aseos que teñan sanitarios suficientes, marcarase un para
cada unha das aulas que compartan ese aseo.

Aula  de  Informáti-
ca:

Limitarase o seu uso a un único usuario por PC.
A aula de informática, a aula de música, a biblioteca e a aula de
usos múltiples en infantil, no caso de ser empregadas, rexeranse
polas seguintes normas:
- Horario de uso obrigatorio mediante un cuadrante situado na sala
de mestres/as.
- Uso obrigatorio de máscara polo alumnado de 6 anos en diante.
-  Limpeza  de  mans  antes  de  despois  de  saír  da  aula,  baixo  a
supervisión de cada docente.
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- Limpeza dos postos de traballo (ordenador, cadeira, mesa...) ao
finalizar a sesión con desinfectante e panos desbotables.

Ximnasio e aula de
Psicomotricidade:

Terán a mesma dotación que esas aulas (dispensadores de xel,
papeleiras de pedal e panos desbotables) que permita realizar as
rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión.
Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións
será preciso realizar unha ventilación de 5/10 minutos e labores de
limpeza  básica.  Para  garantir  que  este  tempo  se  cumpre,  os
mestres  de  EF  realizarán  os  cambios  de  clase  cun  pouco  de
antelación e demora, empregando o espazo exterior nese tempo.
O  material  común  que  sexa  empregado  será  convenientemente
desinfectado ao rematar a sesión.

Biblioteca escolar: A  persoa  responsable  da  biblioteca,  xunto  coa  dirección,
establecerá un protocolo de acceso á biblioteca, mediante petición
previa, se fose posible, en todo caso, o alumnado usará o período
de recreo para solicitar á persoa encargada da biblioteca o acceso a
ese espazo. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois
da estancia na sala. O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e
outros postos de traballo aqueles que poden ser utilizados, de xeito
que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos
dispoñibles. Ao rematar, os usuarios/as da biblioteca hixienizarán os
postos que teñan ocupado. 
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual.
Poderanse empregar  xogos  de  mesa  aplicando  as  desinfeccións
oportunas  previas  e  posteriores.  Tamén  se  poderán  organizar
obradoiros  e  actividades  colectivas  dentro  dun  mesmo  grupo
estable de convivencia. Aplícanse na biblioteca as restantes normas
de uso e funcionamento.
A  biblioteca  abrirá  polas  tardes  cando  existan  actividades
extraescolares.

E. Física: Como  norma  xeral,  e  nas  medidas  en  que  as  condicións
climatolóxicas  o  permitan,  as  sesións  impartiranse  no  exterior,
podendo así garantir unha distancia superior aos 2m e poder retirar
a máscara (neste caso gardarana no seu estoxo).
Os días de EF é obrigatorio traer dúas máscaras de reposto, pois
xogando é máis doado que rompa unha goma ou se humedeza en
exceso a máscara, resultando inservible.
En  primeiro  lugar  o  alumnado  esperará  sentado  na  súa  aula  á
chegada do mestre de EF (que non entrará na aula para diminuír no
posible  a  presenza  de  máis  persoas  en  cada  aula);  cando  este
chegue e así o indique formará unha ringleira gardando a distancia
de seguridade, ao fronte da mesma irá o mestre e dirixiranse de
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forma ordenada cara á saída establecida para o seu nivel no plan
de entradas
e  saídas  no  protocolo  do  centro.  Ao  chegar  ao  pavillón  será  o
mestre quen abra a porta e cada alumno ou alumna irá entrando e
lavando as mans con xel hidroalcohólico, por último situaranse nos
lugares sinalados (aínda que haberá unhas marcas cos postos onde
é  posible  sentarse,  por  motivos  de  espazo  e  para  garantir  a
distancia interpersoal, a recomendación é a de estar de pé).
As  actividades  a  desenvolver  nas  clases  de  EF  serán
primordialmente  individuais  tentado  manter  a  distancia  de
seguridade de 1,5 m sempre que se realicen no interior.
No caso de actividades nas que se empregue material de EF, este
poderá  ser  de  uso  individual  (raquetas,  pelotas,  cordas...)  ou
colectivo;  pero sempre,  ao rematar a actividade cada alumno ou
alumna deberá proceder a súa desinfección.
O uso dos vestiarios estará limitado a 4 persoas aseándose; e o uso
do baño a 2 persoas. Estes aseos réxense polo mesmo plan de
limpeza que os do resto do centro durante a xornada lectiva.
Haberá  no  almacén  de  material  un  bote  de  xabón  e  panos
desbotables por se houbese a necesidade de que alguén tivera que
lavarse e non fose suficiente a desinfección co xel hidroalcohólico.
Unha vez rematada a sesión volverase a realizar unha ringleira e o
alumnado procederá  a desinfectar  as  mans.  O mestre  unha vez
máis ocupará a cabeceira da ringleira e volverase a aula ordinaria
polas zonas determinadas no plan, unha vez alí ocuparán os seus
postos.

Mobilidade: Cando un grupo de alumnos/as deba cambiar de aula, farao en fila
de un e respectando a distancia de 1m, seguindo a ruta deseñada
para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor, detrás do
mestre/a.
Circularase en silencio para non molestar ao resto de aulas. Se se
coincide con outro grupo nunha zona estreira, priorizarase o paso
dun deles para logo pasar o outro grupo.

Realización  de
eventos:

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso
non se realizarán actividades e celebracións de centro. 
-  Estas celebracións poderán facerse doutro xeito coas seguintes
condicións:
• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible
facer celebracións en quendas.
• Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.
• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e
despois da celebración do evento.
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• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.
• Difusión das mesmas a través da web do centro.
- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo
sempre  que  as  quendas  respecten  o  aforo  e  se  respecten  as
normas de hixiene e ventilación entre actos. Tal e como marca o
protocolo, non asistirán as familias, trataríase de actuacións por e
para alumnado.
-  As  saídas  didácticas  poderán  levarse  a  cabo  respectando  a
normativa vixente no momento de realizalas, sobre todo en canto ao
aforo de museos e salas, e as limitacións que poida ter o transporte.
Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire
libre, sendo un bo curso para explotar os numerosos recursos que
ofrece a nosa vila.

Indisposicións: Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se
sospeita  que  comeza  a  desenvolver  síntomas  compatibles  con
COVID-19 no centro educativo levarase a un espazo separado de
uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que
iniciou  síntomas  como  á  persoa  que  quede  ao  seu  coidado),  e
contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa
ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención
Primaria  para  solicitar  consulta,  ou  ao  teléfono  de  referencia  do
SERGAS e seguiranse as súas instrucións.

Canles de informa-
ción  do  colexio
coas  familias  e
persoas  alleas  ao
centro

A páxina web do centro será o canal  oficial  onde se colgue
toda a información de relevancia a
nivel xeral.
- Como sistema de mensaxería empregaremos AbalarMobil. É moi
importante  que  todas  as  familias  descarguen  a  aplicación  para
reducir as comunicacións alleas a esta canle.
-  Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase
unha vía alternativa,  que será o correo electrónico ou,  en último
lugar, a chamada telefónica.

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.

Prevención:
1. Respo
nsabilidade
persoal

Profesorado,  persoal  non docente  e outro persoal  que realice
algunha labor no colexio: 
Realización dos autotests sinalados no protocolo COVID 19 cada día
antes  de  acudir  ao  centro  e  actuar  segundo  os  resultados  dos
mesmos.
Nais, pais ou titores/as:
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Realización  ao  alumnado  do  test  COVID  19  para  comprobar  se
aparecen síntomas compatibles con esta doenza e non enviar aos
nenos/as ao colexio se se dá este caso, actuando segundo o Plan de
adaptación á situación COVID 19. 
Respecto das normas sinaladas nese Plan.
Alumnado:
Asunción e  respecto  das normas do centro  sinaladas no Plan de
adaptación á situación COVID 19, que son tratadas nas aulas.

2. Distancia de seguridade:
 Facer marcas nos lugares de acceso ao colexio, nas escaleiras, nas zonas dos

aseos,.., para garantir a distancia de seguridade.
 Reorganización dos tempos de recreo para evitar situacións de contacto físico e

manter a distancia de seguridade tamén nestes períodos.
 Colocar  os  pupitres  nas  aulas  coa  maior  distancia  posible  e  cumprindo  co

establecido no Plan de adaptación á situación COVID 19 do colexio. Marcar o
lugar que ocupe cada pupitre.

 Asignar a cada alumno/a o seu pupitre e a súa cadeira na súa aula, así como
asignar a cadeira e lugar na mesa para os usuarios/as do comedor escolar.

1. Evitar aglomeracións:
 Reorganización das entradas e saídas do alumnado.

 Reorganización das zonas de recreo

 Reorganización dos horarios de entradas, saídas e tempos de recreo.

 Regulación do acceso aos aseos e limitación de aforo en espazos do colexio9.

 Novas normativa de acompañamento do alumnado por parte das familias.
Hixiene:
Hixiene  xeral  do
centro

 Reorganización dos horarios do servizo de limpeza.
 Controis  de  limpeza  dos  aseos  e  reorganización  das
tarefas do servizo de limpeza.
 Establecer  indicacións  para  a  ventilación  correcta  das
aulas.
 Establecer a desinfección dos elementos de uso común,
implicando ao alumnado e ao profesorado.
 Dotar a todos os espazos do centro de dispensadores de
xel hidroalcohólico, papel desbotable e pulverizador de solución
desinfectante.

Hixiene persoal  Programación de polo menos cinco lavados de mans.

 Instruír ao alumnado na forma correcta de empregar as
máscaras.
 Formar ao alumnado en hábitos como tusir ou esbirrar de
xeito correcto, evitar tocar a cara ou a máscara ou levar obxectos
á boca.
 Uso  de  máscaras  faciais  que  cumpran  as  condicións
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establecidas no Plan de adaptación á situación COVID 19.
Rutinas  Facer que os usuarios de espazos do colexio asuman que

son responsables da desinfección previa e que deben facilitar o
traballo  dos  servizos  de  limpeza.  Debe  traballarse  de  xeito
pedagóxico estas rutinas. Por exemplo:
 Limpeza do material común.

 Limpeza das diferentes partes do ordenador.

 Limpeza da mesa antes e despois de merendar.

 Xestión  correcta  dos  residuos,  empregando  as  diferentes
papeleiras de xeito correcto.

 Deixar as mesas e cadeiras o máis ordenadas posible e non
ensuciar no posible a aula.

Protección:
Máscaras:  Uso obrigatorio  para  todo o  profesorado e  persoal  non

docente.
 Uso obrigatorio  para todo o alumnado de E. Primaria.

 Uso obrigatorio para calquera persoa que entre no recinto
escolar.

Pantallas:  Naquelas  actividades  que  resulten  incompatibles  coas
máscaras sinaladas no Plan de adaptación á situación COVID
19.

Mamparas:  Naqueles espazos nos que se estime necesario no Plan
de  adaptación  á  situación  COVID  19,  como  a  Secretaría  do
colexio.

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.

Estas accións formativas estarán coordinadas polo Equipo de TICs,  serán desenvolvidas
polo profesorado do grupo de alumnos/as e por especialistas e terán como obxectivo que o
alumnado estea preparado para o emprego da aula virtual do colexio, sobre todo cara a
situacións de ensino non presencial. Na táboa seguinte expóñense este tipo de accións:

DESTINA-
TARIOS/AS

ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN

Familias: Facilitar  ás  familias  o  uso  da Equipo  Directivo 1ª  semana  de
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aplicación  Abalarmóbil  e
información  sobre  as  súas
utilidades.

e titoras/es curso.

Facilitar  o  correo  electrónico  do
colexio.

Equipo Directivo. 1ª  semana  de
curso.

Lembrar  o  enderezo  web  do
centro,  vía  de  comunicación
oficial do colexio.

 Equipo Directivo. 1ª  semana  de
curso.

Facilitar  forma de acceso á Aula
Virtual do Colexio.

Administrador  da
aula virtual.

1ª  semana de
curso.

Infantil: Facilitar  usuario  e contrasinal  da
Aula  Virtual  do  colexio  aos
nais/pais do alumnado

Administrador  da
aula virtual.

1ª  semana  de
curso.

Acceso á Aula Virtual do colexio e
ao curso correspondente.

Alumnos/as  e
familia

A  partires  da  2ª
semana do curso.

Ver contidos na Aula Virtual. Mestras/es  e
alumnado

A  partires  da  2ª
semana do curso.

Subir contidos á Aula Virtual. Mestras/es. A  partires  da  1ª
semana de curso.

Primaria: Facilitar  usuario  e contrasinal  da
Aula  Virtual  do  colexio  aos
nais/pais do alumnado

Administrador  da
aula virtual.

1ª  semana  de
curso.

Acceso á Aula Virtual do colexio e
ao curso correspondente.

Alumnos/as  e
familia

A  partires  da  2ª
semana do curso.

Ver contidos na Aula Virtual. Mestras/es. A  partires  da  2ª
semana do curso.

Subir contidos á Aula Virtual. Mestras/es. A  partires  da  1ª
semana de curso.

Realizar tarefas na Aula Virtual co
alumnado.

Mestras/es. A  partires  da  1ª
semana de curso.

Practicar a entrega de tarefas na
Aula  Virtual  por  parte  do
alumnado

Mestre/as A  partires  da  2ª
semana do curso.

Descarga  de  contidos  na  Aula
Virtual por parte do alumnado.

Mestre/as A  partires  da  2ª
semana do curso.

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades

en grupo de acollida e cohesión.

A situación vivida polo alumnado, as súas familias e tamén o profesorado por mor da

COVID  19  e  todo  o  acontecido  nestes  últimos  meses  está  a  provocar  unha  serie  de
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dificultades a todos niveis que deben traballar no colexio (tamén nas propias familias) para

que os nenos e nenas aprendan como actuar neste momento.

Os efectos a nivel emocional son importantes e temos ademais que aprender unha

nova forma de relacionarnos na sociedade e unha nova maneira  de  expresar  as nosas

emocións. As normas que temos que seguir para dificultar ao máximo o contaxio, entre as

que se inclúen o distanciamento, as máscaras e a necesidade de extremar a hixiene, fan

que teñamos que empregar novas estratexias para relacionarnos e para expresar as nosas

emocións.

Temos  que  ter  tamén  moi  presentes  os  efectos  anímicos  da  pandemia,  das

dificultades no sono que padecen moitos nenos e nenas  (tamén os adultos) e o medo

provocado polo COVID 19.

As incertezas sobre o futuro inmediato nas familias, tanto a nivel de saúde como no

nivel económico poden ser orixe de situacións de estrés emocional que afecten a todos os

compoñentes da familia e eses efectos poden influír no colexio.

Nos primeiros días do curso haberá que insistir moito nas normas de hixiene que se

teñen  que  aplicar  no  colexio  para  dificultar  no  posible  a  transmisión  do  virus.  Hai  que

traballar  co  alumnado  outras  formas  de  saudarse  cos  compañeiros/as  que  non  inclúan

contacto físico tan empregado en situación normais.

Hai que ter en conta a acollida que se lle debe dar ao alumnado novo, que debe

coñecer o funcionamento do centro e as normas que se van a ter que cumprir neste curso. 

Máis  ca  nunca,  hai  que  poñer  en  marcha  na  aula  actividades  que  permitan  ao

alumnado  expresar  as  súas  emocións.  Dedicar  tempo  a  estas  actividades  cada  día  é

imprescindible. Hai que conseguir que todo o alumnado participe e poida expresar as súas

emocións, tamén os seus medos e as súas inseguridades.

Planificaranse actividades para a mellora da autoestima no alumnado.
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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.

Debemos traballar tamén o tratamento social que se lle dea ás persoas contaxiadas.

Aqueles/as que teñan a desgraza de padecer a enfermidade non poden ser discriminadas e

temos que traballar co alumnado tamén neste eido. Isto hai que facelo dende o primeiro día

de  clase,  pensando  tamén  na  actitude  que  todos  debemos  ter  no  caso  de  que  algún

compañeiro/a  teña  a  mala  sorte  de  padecer  a  enfermidade.  É  necesario  que  todos/as

entendan  que  nese  caso  o  que  hai  que  facer  é  amosarlle  o  apoio,  sobre  todo  a  nivel

emocional.

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.

Hai  que  implementar  actividades  para  estimular  o  sentido  crítico  diante  das

“informacións” que aparecen nas redes sobre a pandemia pensando que non todo o se

escribe se di nesas redes é certo nin moito menos. Tamén temos que traballar o tema das

bromas de mal gusto que se fan a miúdo con coronavirus, para evitar que o alumnado caia

nelas e pense que non fan dano.

A perda de liberdade do alumnado polos efectos das normas a seguir na situación

actual  é  importante  e  hai  que  traballar  para  que vexan necesarias  esas normas e  que

pensen que vai ser unha situación transitoria.
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