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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 lectiva presencial durante o curso 2019/2020, o equipo 

directivo elaborará 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. 

 

Seguindo as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo 

Directivo coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter formación en materia 

sanitaria nin de organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.ocantel@edu.xunta.es


 

 

                                                         CEIP O CANTEL 

                                                                   Pintor Laxeiro, s/n. 

27780 FOZ (Lugo). 

Teléf.: 982 870314 

                     982 870315. Fax: 982 870319. 

                                                           e-mail: ceip.ocantel@edu.xunta.es 

                                                                  www.edu.xunta.es/centros/ceipocantel 

3 

 

 

 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

O plan de adaptación á situación Covid-19 implica unha serie de cambios e modificacións 

temporais nas Normas de Organización e Funcionamento do colexio. 

 

CUESTIÓN MODIFICACIÓNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS E 

SAÍDAS 

Educación Infantil:  
- Entrada: 9:35h 
- Saída: 14:00h alumnado que non é usuario de comedor. 

            14:25h alumnado usuario de comedor. 
            16:00h alumnado transportado. 
 

Educación Primaria:  
- Entrada: 9:20h-9:30h 
- Saída: 14:30h // 15:15h //16:00h  

 
PROCEDEMENTO DAS ENTRADAS: 
O alumnado transportado baixará do bus vixiado pola coidadora 
de transporte e accederá ao recinto escolar. A continuación 
accederá ás súas aulas de referencia de forma ordenada. Para 
controlar estes accesos ás aulas haberá profesorado de garda 
fóra do edificio para dirixir ao alumnado así como dentro do 
mesmo distribuídos nas dúas alas  onde se atopan as aulas. 
O alumnado non transportado da etapa de Primaria accederán 
ao centro entre as 9:20 e 9:30h e dirixiranse directamente as 
súas aulas de referencia de forma ordenada. 
O alumnado non transportado de 4º de infantil (3 anos) poderá 
vir acompañado dun proxenitor ou adulto autorizado pola familia 
e accederá ás instalacións do centro ás 9:35h, non antes desa 
hora. 
O alumnado de 5º e 6º de infantil (4 e 5 anos) que non sexa 
transportado accederá directamente ás aulas de infantil e serán 
recibidos polas correspondentes titoras nas súas aulas. As 
familias non poderán acceder ao recinto escolar. 
O resto do alumnado da etapa de infantil que sexa transportado 
será ubicado no patio coeducativo (cuberto) e estará atendido 
por profesorado de garda. 
Unha ou un mestre de garda fará de enlace do alumnado de 
infantil entre a súa chegada e o acceso ás aulas dirixíndoos e 
recollerá ao alumnado ubicado no patio coeducativo para que 
accedan as súas respectivas aulas. 
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Na entrada do recinto escolar (cancela grande) habilitaranse 
dúas vías diferenciadas por vallas para mellorar e axilizar o fluxo 
de entradas e saídas gardando as distancias de seguridade. 
 
PROCEDEMENTO DAS SAÍDAS 
 
Diferenciamos as saídas atendendo aos seguintes casos: 
Alumnado transportado e que polo tanto é usuario de 
comedor: 

- Sairán do centro ás 16h. Colocaranse en filas por ruta de 
autobús gardando a distancia requerida de 1,5m e irán 
acompañados polo profesorado de atención ao alumnado 
transportado ata o bus correspondente. 

- O alumnado de infantil accederá ao comedor ás 13:40h e 
sairán do mesmo ás 14:25 volvendo para as súas aulas 
coas colaboradoras de comedor, esperando a que as 
titoras entreguen ao alumnado que marcha para a casa e 
a que o alumnado de primaria estea sentado no comedor. 
A continuación accederán ao patio coeducativo, 
respectando as zonas asignadas a cada grupo. 

- O alumnado de primaria entrará ao comedor ás 14:30h e 
rematará ás 15:15h. A continuación accederán ao patio 
respectando as zonas asignadas a cada grupo. 

Alumnado de Infantil usuario de comedor pero non 
transportado: 

- Accederán ao comedor ás 13:40 horas saíndo do centro 
ás 14:25 horas, momento no cal serán entregados ás 
familias polas mestras de infantil. 

Alumnado de Primaria usuario de comedor pero non 
transportado: 

- Sairán do centro ás 15:15h 
- Recollerán as súas pertenzas, sempre baixo a vixilancia 

do persoal colaborador do comedor e situaranse nas filas 
correspondentes. Unha vez colocados abrirase a cancela 
para que podan abandonar o recinto por grupos e serán 
entregados xusto na entrada do recinto escolar. 

Alumnado que non emprega nin transporte nin comedor: 
- Infantil sairá ás 14:00h 
- Primaria sairá ás 14:30h  
- O alumnado será entregado aos seus proxenitores nas 

portas de acceso correspondentes a cada grupo. 
**As familias que conten con fillos na etapa de infantil e primaria 
e queiran facer uso do servizo do comedor poderán recoller a 
ambos nenos/as ás 15:15h cando remate a quenda de comedor 
do fillo maior. 
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***Mencionar que o alumnado que non sexa transportado pero 
que algún dos proxenitores traballe no centro educativo, tanto 
persoal docente, non docente como colaboradores do comedor, 
abandonarán o centro cando os proxenitores rematen o servizo 
no mesmo. O mesmo ocorrerá nas circunstancias das entradas 
ao colexio. 

 

 

PORTAS DE 

ACCESO AO 

EDIFICIO E 

SAÍDAS 

 
Diferenciamos 3 portas de acceso ao centro educativo: 

1. Porta de Infantil: accederán as aulas por esta porta os 
seguintes cursos: 4º, 5º e 6º de Infantil e 2º, 4º e 3ºB de 
Primaria. 

2. Porta de acceso principal: accederán as aulas por esta 
porta os seguintes cursos: 1º e 3ºA de Primaria. 

3. Porta exterior dereita: accederán as aulas por esta porta 
5º e 6º de Primaria. 

 

 

 

 

ALUMNADO 

TRANSPORTA-

DO 

 
O alumnado transportado baixará do bus vixiado pola coidadora 
de transporte e accederá ao recinto escolar. A continuación 
accederá ás súas aulas de referencia de forma ordenada. Para 
controlar estes accesos ás aulas haberá profesorado de garda 
fóra do edificio para dirixir ao alumnado así como dentro do 
mesmo distribuídos nas dúas alas  onde se atopan as aulas. 
O alumnado da etapa de infantil que sexa transportado será 
ubicado no patio coeducativo (cuberto) e estará atendido por 
profesorado de garda. 
Sairán do centro ás 16h. Colocaranse en filas por ruta de autobús 
gardando a distancia requerida de 1,5m e irán acompañados 
polo profesorado de atención ao alumnado transportado ata o 
bus correspondente. 
 

 

QUENDAS 

COMEDOR 

Estableceranse 2 quendas: 

1ª Quenda: de 13:40h a 14:25h para o alumnado de Educación 

Infantil. 

2ª Quenda: de 14:30h a 15:15h para o alumnado de Primaria. 

En cada quenda realizarase unha limpeza e desinfección das 
mesas e cadeiras ao mesmo tempo que se ventila o espazo 
durante un período de 5-10 minutos. 
 

 

 

 
O recreo levarase a cabo de 12:20h a 12:50 h. 
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RECREOS 

Se as condicións metereolóxicas o permiten, a zonificación dos 
espazos no recreo quedará distribuída do seguinte xeito: 
4º Infantil: Porche principal 
5º Infantil: Patio coeducativo e pista anexa 
6º Infantil: Patio coeducativo e pista anexa 
1º, 2º, 3ºA e 3ºB: Pistas exteriores 
4º, 5º e 6º: Pavillón 
Cando chova procederase da seguinte forma: 3ºA e 3ºB baixarán 
ao pavillón xunto con 4º, 5º e 6º establecendo unha zona 
diferenciada para eses dous grupos e 1º e 2º de Primaria subirán 
ao salón de actos. No caso de que a mala condición 
metereolóxica persista, irase alternando por días o acceso ao 
pavillón e ao salón de actos de forma que non sempre os 
mesmos grupos teñan no salón de actos. Se un día baixan ao 
pavillón 3ºA e 3ºB, ao día seguinte irán para o salón de actos 
deixando sitio para 1º e 2º no pavillón. E así sucesivamente en 
función das condicións climatolóxicas. 
Todos os espazos de recreo estarán debidamente diferenciados 
e marcados con cintas para evitar a interacción entre grupos. 
Haberá tamén sinalización que lembre as distancias de 
seguridade. 
 

 

 

CONTROL DE 

ACCESO AO 

CENTRO 

 
As persoas que precisen realizar trámites ou xestións no centro 
deberán solicitar mediante chamada telefónica cita previa para a 
súa atención, tanto en secretaría como en dirección, na cal darán 
conta da finalidade da súa presenza.  
Deberán seguir as indicacións pertinentes e acreditar a súa 
identidade cando sexan requiridos. 
 

 

 

 

 

 

 

TITORÍAS 

COAS 

FAMILIAS 

 
As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 
- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a 
consellería no curso 20/21. 
- Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non 
sexa posible. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na 
aula da titoría correspondente, previa cita e garantindo a 
distancia social. 
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente 
desinfección de mans. Cando nalgunha destas reunións sexa 
necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con 
anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a 
manipulación conxunta. 
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En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando 
calquera das seguintes canles: teléfono, axenda do alumnado, 
abalarMóbil. 
 

 

 

 

 

USO DA 

MÁSCARA 

 
O uso da máscara no centro adecuarase á normativa existente 
recollida no protocolo da Consellería de Sanidade. É moi 
importante cumprir coa tipoloxía marcada, cirúrxicas e 
homologadas. 
Falamos da importancia que ten o exemplo do profesorado como 
referente para os menores e da importancia do seu uso en todos 
os momentos.  
O profesorado, atendendo ao carácter exemplificante, 
empregará en todo momento a máscara, agás naqueles 
momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu 
traballo como podan ser as sesións de AL. Canto isto se produza, 
será obrigatorio manter a distancia de seguridade e empregarase 
a mampara protectora que haberá na aula. 
A máscara será obrigatoria para todo o alumnado da etapa de 
Primaria en todo momento e recomendable para o alumnado de 
Infantil, sempre que sexa posible. 
 

 

 

XUNTANZAS 

ANPA E 

CONSELLO 

ESCOLAR 

As reunións de Consello Escolar terán dúas modalidades de 
celebración, dependendo da situación epidemiolóxica no 
momento das mesmas. Deste xeito proponse: 

- Reunións telemáticas na plataforma corporativa que 
oferte a Consellería de Educación. 

- Reunións presenciais, sempre e cando a evolución da 
Covid o permita. Neste caso levaranse a cabo atendendo 
ás condicións de seguridade e empregando espazos 
habilitados para tal fin, que garantan a distancia de 
seguridade e a ventilación suficiente. 

Para as xuntanzas da ANPA realizaranse preferentemente de 
xeito telemático. No caso de necesidade de facela de modo 
presencial, terán lugar no pavillón ou no salón de actos 
dependendo dos asistentes, garantindo as distancias de 
seguridade e ventilación suficiente. 

 

 

Para realizar unha correcta explicación sobre estas modificacións e o 

desenvolvemento do plan de actuación, realizaranse antes do comezo de curso reunións por 
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niveis coas familias que se desenvolverán durante os días 7 e 8 de setembro e das que se 

enviará notificación ás familias a través da app abalarMóbil. 

 

 

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

PREVENCIÓN 

 Creación Equipo Covid que actuará coma referencia para o resto do persoal, 

profesorado, alumnado e familias en relación as funcións recollidas no Plan Adaptación á 

situación Covid 19 no curso 2020-2021 do CEIP O Cantel. 

 Determinación do espazo de illamento COVID: 

 Medidas xerais de protección individual recollidas no Plan de Adaptación. 

 Rexistro e inventariado e protocolo de compra e difusión do material de protección 

recollidas no Plan de Adaptación. 

 Xestión de abrochos: recollida no Plan de Adaptación. 

 Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas 

marxes do corredor. 

 Espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar 

unha ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica do espazo e material de 

traballo persoal. 

 Evitar aglomeracións. 

 Diseminar as entradas e saídas do alumnado. 

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

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

 Regular o acceso aos aseos. 

 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. 

 profesorado debe comprometerse a facer un autotest antes de acudir ao centro para 

evitar ir a traballar con sintomatoloxía compatible coa Covid. 
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 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 

Hixiene xeral do centro: 

- Reforzar o servizo de limpeza. 

- Realizar desinfeccións dos aseos tres veces pola 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 xabón líquido nos baños. 

- Adquirir hábitos como tusir ou esbirrar contra o cóbado, evitar tocar a cara ou levar 

obxectos á boca. 

- Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente: 

- Xel: en todas as aulas e espazos común. 

- Xabón: nos aseos e espazo de illamento Covid. 

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

- Solución desinfectante: en todas as aulas. 

- Rolos de papel para a limpeza de mesas, cadeiras e materiais empregados. 

- Papeleiras para residuos Covid en todas as aulas. 

PROTECCIÓN 

Uso de máscara: 

- Uso obrigatorio para todo o profesorado. 

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

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

Mamparas: 
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- Para realizar trámites coas familias instalouse unha na zona de secretaría. 

- Nas aulas de PT e AL, e no Departamento de Orientación, nas que se empregarán 

para a realización de tarefas que o requiran. 

 

 

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. 

 

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 coordinadora do equipo TIC será a responsable do traballo de mantemento da aula 

virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de 

información básica), para o comezo de curso cos cursos de 3º e 4º de Primaria creados. O 

resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións 

de formación...) tamén forman parte das tarefas da coordinación TIC. 

As accións formativas que se levarán a cabo co alumnado estarán dirixidas polo 

profesorado titor coa colaboración dos mestres especialistas e o equipo docente TIC. 

Seguindo o Protocolo establecido pola Consellería as aulas virtuais utilizaranse co 

alumnado de terceiro de educación primaria en diante. No CEIP O Cantel serán empregadas 

por 3º e 4º de primaria xa que 5º e 6º empregarán o espazo virtual de aprendizaxe E-Dixgal. 

Os aspectos básicos que se levarán a cabo no colexio para preparar unha posible 

modalidade de ensino non presencial serán os seguintes: 

Ao inicio de curso, tal e como recolle o Protocolo da Consellería, o profesorado 

asegurarase de que o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso na aula virtual e 

da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia.  

 No mes de setembro, os titores identificarán ao alumnado que, por mor da falta de 

recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no 

caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará 
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unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a 

distancia. 

 

Nos cursos de 3º e 4º nas dúas primeiras semanas de clase dedicarase o tempo 

preciso ás seguintes accións: 

- Facilitar usuarios e contrasinais. 

- Acceder á aula virtual e o seu curso correspondente. 

- Explicar a privacidade das contrasinais e o uso seguro das mesmas. 

- Visualizar contidos na aula virtual. 

- Aprender a manexarse na aula virtual. 

 

No que atinxe ao profesorado, dende a Consellería ofertarán actividades de formación 

que permitan iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras 

ferramentas institucionais. Así mesmo incluiranse actividades de integración didáctica das 

TIC no Plan de Formación Permanente do Profesorado do centro. 

 

Nos cursos de 5º e 6º, as accións a levar a cabo serán as seguintes: 

- Asignar credenciais da plataforma EVA E-Dixgal 

- Acceder á plataforma EVA e ás distintas áreas. 

- Acceso aos contidos das áreas. 

- Emprego das ferramentas básicas das que dispón o equipo portátil. 

- Axilizar a carga de contidos na plataforma e comezar a realizar diferentes traballos a 

través da mesma. 

- En 6º como xa coñecen a plataforma e o seu funcionamento, farase un pequeno 

repaso cos contidos xa traballados. 

- En 5º será fundamental manter unha reunión coas familias para explicar o 

funcionamento do proxecto de educación dixital E-Dixgal, xestionar a cesión dos 

equipos e asinar os contratos de cesión por parte das familias. 

 

mailto:ceip.ocantel@edu.xunta.es


 

 

                                                         CEIP O CANTEL 

                                                                   Pintor Laxeiro, s/n. 

27780 FOZ (Lugo). 

Teléf.: 982 870314 

                     982 870315. Fax: 982 870319. 

                                                           e-mail: ceip.ocantel@edu.xunta.es 

                                                                  www.edu.xunta.es/centros/ceipocantel 

12 

Na etapa de educación Infantil e nos cursos de 1º e 2º de Primaria arbitrarase un 

modo alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da actividade lectiva 

nos supostos nos que se teña que pasar á educación a distancia. Dito modo alternativo será 

comunicado polas titoras dos correspondentes grupos ás familias no mes de setembro. 

A páxina web do centro seguirá a ser a canle oficial para todas as comunicacións 

relevantes que teñan que ver co centro. Empregarase a APP abalarMóbil para as distintas 

notificacións, tanto por parte do centro como do profesorado a nivel de titoría e especialistas. 

 

 

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

de actividades grupais de acollida e cohesión. 

 

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 deberán 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 de nós podemos pasar por esa situación aínda sen ter cometido actos imprudentes. 

Polo tanto, se temos a mala sorte de que un compañeiro/a contrae a enfermidade, 

non podemos culpalo, senón apoiar e coidar 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. 

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 
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dunha situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todas e todos, e como 

cidadáns debemos cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear o 

virus e conseguir que a situación mellore. 

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

Dende a Comisión de Coordinación Pedagóxica e dende o Departamento de 

Orientación trataranse de facer propostas concretas e deseñar as actividades dirixidas a 

atender estes aspectos, tendo en conta que serán actividades realizadas ao inicio do curso 

dirixidas polas titoras de cada un dos grupos estables de convivencia. 

As actividades que se desenvolvan farán especial fincapé no reencontro cos 

compañeiros e compañeiras, debido a súa separación forzosa o anterior curso e terase en 

conta a acollida a novos compañeiros/as nos cursos onde comecen a súa etapa no noso 

colexio.  

A aparición do COVID-19 non so pode ter interferenzas no ámbito da saúde senon 

tamén repercusións inter e intrapersoais afectando a dimensións emocionais e sociais na 

vida cotiá e na volta ás aulas.  

É moi importante poder guiar ós nosos alumnos no proceso de creación da 

capacidade de adaptación á nova realidade trala pandemia resultante da Covid-19. Pais e 

profesores debemos axudarlles para superar as adversidades experimentadas e para que 

aprendan a resolver con éxito posibles desafíos futuros.  

Partimos dunha identificación das necesidades educativas que, por razóns prácticas, 

agrupamos pola súa tipoloxía. Terase en conta que os aneae deste centro contan co seu 

informe psicopedagóxico individualizado no que se establece unha proposta de intervención 

diferenciada para cada alumno sen prexuizo de que, complementariamente, se  realicen 

propostas concretas para os anee. 

Desde unha perspectiva de educación inclusiva as medidas e accións propostas 

diríxenxe a todo o alumnado aínda que son susceptibles de adaptación a cada grupo 

concreto para tratar de personalizar a educación. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS PROPOSTOS DENDE O DEPART. DE ORIENTACIÓN: 

 Creación e/ou reforzamento do sentido de grupo nun ambiente de aprezo e confianza 

mediante, entre outras, as seguintes actividades: 

o xogos de presentación e coñecemento. No caso de que o grupo xa se formara 

con anterioridade realizaranse actividades de cohesión e afinidade (en Qué 

hacer los primeros días de clase atoparemos múltiples recursos para levar á 

aula) 

 Potenciación da confianza en nós mesmos e nos demais: a través de contos (por 

exemplo Corocota  ou El pozo de la Cascina Piana nos primeiros niveis de primaria.  

 Desenvolvemento dos aspectos emocionais: 

O período de confinamento xerou diferentes maneiras de expresar as emocións nos 

nosos alumnos e nas familias. O desenvolvemento evolutivo inflúe en como se experimentan 

as situacións e en como se expresan. Os sentimentos e emocións máis comúns que 

podemos constatar nesta situación son os que se detallan a continuación: 

 O medo: adoita ser a reacción emocional máis frecuente ó asociar o coronavirus a 

“un monstruo”, sobre todo nos alumnos de menor idade a quen lles pode ter afectado nos 

hábitos e ritmos do sono. Tanto na aula como na casa debemos escoitalos e que expresen 

os seus medos. Para tratar de aminorar esta sensación unha das recomendacións é ler 

relatos ou contos con eles nos que ese monstruo se acaba esfumando. 

O medo pode provocar dúas reaccións: 

 inseguridade e incertidume fronte as cales valoraremos e reforzaremos 

os aspectos positivos así como a autoconfianza mediante o 

recoñecemento dos seus progresos por pequenos que sexan. Cos 

alumnos maiores o diálogo e razoamento xunto co compartir xuntos 

esas emocións para que se sintan comprendidos e escoitados.  

 Ansiedade: prodúcese cando percibimos esta nova situación como 

ameazante e xeradora de incertidume. Falar de como se senten, realizar 

exercicios de respiración se é preciso, practicar actividade física, bos 
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hábitos de alimentación e fomentar as relacións sociais son medidas 

que axudan.  

 Tristeza: aparece cando se añora algo. Aconséllase tratar de recordar momentos 

felices e situacións agradables para converter a tristeza en nostalxia.  

 Ira: a nova situación pode motivar o enfado nos nosos alumnos. Ofreceremos 

respostas alternativas máis adaptativas e explicaremos o contexto que xerou esta emoción 

(para que esta se volva menos intensa). É fundamental a empatía e proporcionar espacio e 

tempo para que o alumno xestione a emoción.  

 Habilidade: transmitindo ós alumnos que son capaces de manexar eficazmente as 

situacións (traballaremos especialmente as súas fortalezas). Propiciaremos que tomen as 

súas propias decisións.  

  Confianza:  centrarse nas fortalezas de cada alumno (bondade, integridade, 

persistenza…). Recoñecerlle as condutas positivas. Non esixirlle máis do que pode manexar 

dunha maneira realista.  

 Integración emocional:  

 Permitirlle a expresión de tódalas emocións. 

 Tratar abertamente as situacións de conflito para solucionar os problemas. 

 Crear na aula un espazo de pensar no que se practique, entre outros, a 

regulación das emocións. 

 Control/autocontrol:  

 Realización de actividades nas que determinadas condutas producen 

reaccións nos demais e xeran unhas consecuencias. Valorar a capacidade de 

autocontolarse para dominar certas situacións.  

 

       O alumnado aneae será obxecto dun tratamento individualizado a través da acción 

titorial e en coordinación cos respectivos equipos de profesores.  
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