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PROGRAMA DE ACOLLIDA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menos, dos seguintes aspectos:  

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.  

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.  

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu 

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

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

de acollida e cohesión. O equipo directivo procedeu á súa elaboración e preséntao á 

comunidade educativa na data abaixo indicada para que se realicen as achegas previamente á 

celebración do Consello Escolar no que se tratará a súa aprobación.  

 

Data de presentación ao Consello Escolar: 03/09/2020  

Data de aprobación polo Consello Escolar:03/09/2020 
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A) NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

O Plan de Acollida do Centro por mor da Covid-19 (Orde do 30……) implica unha serie de 

cambios e modificacións temporais que nas Normas de Organización e Funcionamento do 

Centro. 

No seguinte cadro pódense recoller algunhas das máis salientables: 

TEMA MODIFICACIÓN 

Horario de 

entrada 

5º e 6º de primaria: 8:45h a 9:00h  

3º e 4º de primaria: 8:45h a 9h  

1º e 2º de primaria: 8:55h a 9h  

Educación infantil: 8:45h a 9h 

Horario de saída 14:00h. excepto usuarios de comedor que sairán ás 15:00 

13:50 alumnado transportado de E.I. sae hacia as filas. 

Horario de recreo Dúas quendas de 11:30 ata 11:55 e 12 ata 12:25 h. 

Espazos de recreo Patios exterior separados por grupos de convivencia estable, se chove nas 

aulas. 

Gardas de entrada Todo o profesorado do centro a partir das 8:45h. nas respectivas aulas e 

nos postos de vixiancia exterior. 

Acompañamento 

do alumnado 

Educación Infantil: Limítase a un acompañante por alumno no recinto 

escolar tanto na entrada como na saída. 

Educación Primaria: non está permitido acompañantes salvo casos 

excepcionais. 

Titorías Preferentemente telemáticas, aínda que se poderán realizar presenciais 

sempre e cando se manteñan as normas de seguridade reflectidas no plan 

de actuación. 

Biblioteca Inicialmente para préstamo de libros con acceso restrinxido. 

Uso de aseos Restrínxese o aforo a unha persoa, para o que se empregarán preguntas 

de voz.   

En E.I. restrínxese o aforo a unha persoa. 
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Circulación polo 

centro 

Circularase sempre polo lado dereito seguindo as frechas de señalización 

no chan. 

 

Actividades 

internivelares 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, non se levarán a 

cabo actividades nas que se mesture alumnado de diferente nivel. 

Actividades 

extraescolares e 

madrugadores 

Serán ofertadas pola ANPA Ensino Rabadeira. 

 

Para realizar unha correcta explicación destas modificacións, realizaranse antes do comezo do 

curso escolar  de reunións por niveis que se levarán a cabo no salón de usos múltiples 

seguindo as seguintes normas de seguridade: 

 Un único asistente por familia. 

 Separación entre cadeiras dun mínimo de 1’5 metros. 

 Obrigatorio o uso de máscara por parte de todos e todas, tanto docentes como 

familias. 

 Entre reunións haberá unha separación de entre 30 ou 45 minutos, no que se levará a 

cabo unha limpeza das cadeiras empregadas e do resto do recinto, así como a 

ventilación do mesmo. 

Se non fose posible, por restriccións sanitarias, realizaranse reunións telemáticas e/ou 

información a través da web por nivel/aula coas familias. 

Toda a comunidade educativa ten que adquirir novos hábitos (alumnado, profesorado e 

familias), tanto nos cambios de porta de acceso ao colexio, nas gardas, nos hábitos ou na ruta 

que o alumnado deberá seguir para chegar ás súas aulas, fai necesario organizar dun xeito 

especial tanto o primeiro día lectivo como o resto do curso académico. 

Para evitar aglomeracións e confusións propias desta nova situación  flexibilizaranse os 

horarios de entradas e saídas coa seguinte organización: 

 

ENTRADAS 

Entrada sen agardar 

4 entradas/saídas diferentes 

Sen acompañantes (en educación infantil poderán entrar un só acompañante e permanecerán 
dentro do o recinto o tempo estrictamente necesario para a entrada/saída) 
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Saída progresiva 

Normas: 

 Manter a distancia de seguridade nos desprazamentos 

 Usar a máscara 

 Desinfectar as mans antes de entrar / saír do centro 

 Permanecer no espazo establecido. 

HORARIO PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

De acordo coa ORDE pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/2021 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos, e tamén a lexislación vixente citada na 

Disposición adicional segunda da citada orde que fai referencia ó período de adaptación, o 

equipo docente de Educación Infantil acorda establecer un período de adaptación para os 

alumnos de 4º de E.I. que abrangue do 10 de setembro ó 30 de setembro, ambos inclusive. Sen 

embargo, acordamos que se todos os nenos se adaptan ben ao cole,o período de adaptación 

se extenda ata o 25 de setembro. No caso contrario, se un neno non consigue adaptarse, 

alargarase ata o 30 de setembro. 

A organización deste período ten como obxectivo favorecer o proceso de adaptación do neno 

ó centro, propiciando as relacións vinculares cos outros nenos e nenas e cos adultos e queda 

do seguinte xeito: 

Cada aula estará dividida en catro grupos: I , II, III, IV 

Este calendario queda: 
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DÍA HORA 

Xoves 10 setembro Grupo I: 9:15h – 10:00h 

Grupo II: 10:15h-11:00h 

Grupo III: 11:45h-12:30h 

Grupo IV: 12:45h-13:30h 

Venres 11 setembro 

Luns 14 setembro 

Martes 15 setembro 

Mércores 16 setembro Grupo I e II: 9:15h – 10:45h 

Grupo III e IV: 11:15h – 12:45h 

Xoves 17 setembro 

Venres 18 setembro 

Luns 21 setembro 

Martes 22- Venres 25 setembro Grupo I, II, III, IV: 10:00h-13:00h 

 

Entradas: 

O alumnado de transporte escolar chega ao centro ás 8:45 h.  Os/as alumnos/ as accederán 

pola porta principal do centro e serán guiados polo profesorado de garda no acceso ás portas 

correspondentes de entrada.  

O alumnado de E.I. será acompañado ata o patio cuberto.  
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O alumnado de Educación Infantil que vén dá casa entrará pola porta pequena que comunica o 

aparcadoiro co recinto non que se atopa o edificio de Educación Infantil.  

Os horarios de entrada serán os seguintes:  

8:50- Alumnado de 6º de Educación Infantil.  

9:00- Alumnado de 5º de Educación Infantil.  

9:10- Alumnado de 4º de Educación Infantil.  

Segundo vaian chegando, os alumnos/ as irán para as súas aulas, nas que estará esperando o 

mestre/a que teña clase con eles/as a primeira hora.  

As familias terán que deixar aos nenos/ as na entrada do edificio de Infantil, onde haberá 

algunha persoa de garda para recibilos/as.  

Alumnado de Educación primaria que ven da casa:  

Alumnos/as de 5º e 6º entrarán de 8:45 h ata 8.55 h entrada por porta principal e entrada ao 

centro por porta principal.  

Alumnos/as de 3º e 4º de primaria: 8:45 h a 9:00 h entrada por portalón de E.I e pola porta do 

salón de usos múltiples.  

Alumnos/as de 1º e 2º entrarán 8:55 h a 9:00 h entrada por porta principal do exterior do 

edificio e pola porta de detrás da casa da conserxe.  

Os acompañantes non accederán ao recinto do centro educativo, o alumno/a entrará polas 

portas establecidas para cada curso e dirixirase á súa aula circulando polo lado dereito do 

camiño seguindo as vías establecidas para o acceso e as indicacións marcadas no chan.  

Nos accesos desde o exterior abriranse os portalóns para facilitar o acceso do alumnado. A 

entrada será gradual sen facer filas mantendo a distancia de seguridade.  
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SAÍDAS 

Saídas Educación Infantil 

Ás 13:50 sae o alumnado transportado co profesorado de apoio e de garda. 

Ás 14:00 entregamos ao alumnado de casa nas filas do patio cuberto. Ás familias accederán ao 

patio cuberto pola porta pequena que comunica o parking co recinto no que se atopa o edificio 

de Infantil e sairá cada acompañante co alumno/a pola misma porta.  

Ás 15:00 entregamos ao alumnado de casa nas filas do patio cuberto. Ás familias accederán ao 

patio cuberto pola porta principal do edificio de Infantil e sairá cada acompañante co 

alumno/a pola misma porta.  

Ás 15:00 a saída do alumnado transportado de comedor será supervisada por persoal de garda 

do centro e coidadores/as de comedor. Realizaranse filas por rutas de bus mantendo a 

distancia de seguridade. 

Saídas Educación Primaria  

Ás 14:00 h saída alumnado de transporte e recollida familias: O profesorado que imparta clase 

a última hora acompañará ao alumnado ata a saída do edificio que xunto co profesorado de 

garda serán os encargados de velar polo mantemento dos grupos estables de convivencia.  

As filas de transporte realizaranse procurando manter  a distancia entre o alumnado  e 

mantendo unha separación entre filas de 2 metros. Todos os alumnos levarán máscara de 

protección. As pertenzas do alumno estarán sempre con el.  

O alumnado que recollen as familias esperará en grupos estables e/ou mantendo a distancia,  

separados dos demais e acompañado da persoa responsable.  

Os acompañantes acudirán á porta en fila respectando a distancia de seguridade e seralles 

entregado na orde no que cheguen.  

Os alumnos de primaria sairán polo mesmo percorrido interior do centro polo que entraron e 

dirixiranse cara ás filas de bus, recollida de casa e comedor.  
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O alumnado de 1º e 2º sairá ás 13:50 h pola porta situada por detrás a casa da conserxe en 

orde empezando por 1º A e rematando por 2º C. e polo portal principal de Educación Primaria.  

O alumnado de 3º e 4º ás 13:55 h baixarán pola escaleira da súa zona de aulas e continuará 

polo corredor do salón de usos múltiples para facer a saída en orde empezando por 3º A e 

finalizando por 4º C. E polo portalón do patio de Educación Infantil. O alumnado de 5º e 6º de 

primaria sairá a as14:00 h pola porta principal. Farán a saída en orde empezando por 5ºA e 

finalizando por 6º C. e polo portal principal de Educación Primaria.  

Ás 15:00h saída do alumnado transportado con comedor: A saída será supervisada por persoal 

de garda do centro e coidadores de comedor. Realizaranse filas mantendo unha separación 

entre filas de 2 metros e todos os alumnos/as levarán máscara de protección. As pertenzas do 

alumno/a estarán sempre con el.  

Ás 15:00 h as familias recollerán ao alumnado polas portas establecidas segundo seu curso. A 

saída será supervisada por profesorado de garda e coidadores.  

Os pais en ningún momento accederán ao centro, esperarán nas portas designadas para as 

saídas mantendo a distancia de seguridade.  

Está prohibido o acceso ao centro agás á secretaría, sempre e cando sexa algo urxente e 

necesario, nos demais casos pedirase cita previa (mantendo sempre as medidas de hixiene e 

distanciamento social). 

A firma de xustificantes en conserxería realizarase nas mesas habilitadas na porta de entrada 

deste espazo (mantendo as medidas de hixiene e distanciamento social). 

As familias durante o mes de setembro tampouco poderán entrar no patio no tempo de 

recepción do alumnado, só poderán entrar para xestionar asuntos importantes ou urxentes 

que non se podan resolver noutro momento mediante cita previa. No caso de ter que 

solucionar asuntos importantes poderán entrar no centro unicamente cando todo o alumnado 

xa subira ás aulas, sempre chamando a responsabilidade individual e colectiva, tomando as 

precaucións e medidas establecidas neste documento. 

Neste primeiro día o alumnado  permanecerá co seu titor/titora, que será o encargado de 

informar das novas normas de organización e funcionamento, tendo o profesorado 

especialista a labor de pasar polas aulas informando das peculiaridades que afecten á súa área 

ademais de facer de apoio e as gardas correpondentes. Os horarios de recreo respectaranse, 
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deixando a posibilidade de que o alumnado de Educación Infantil faga un horario de recreo 

diferente respetando os grupos de convivencia estable. 

B) ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

Prevención:  

O centro educativo non é a alleo á situación social que estamos vivindo e, polo tanto, 

establécese un paralelismo coas normas xerais de prevención que leva a cabo calquera 

cidadán ou cidadá.  

Os obxectivos serán os seguintes: 

 Evitar aglomeracións, sobre todo nos momentos máis complexos: entrada e saída no 

centro, recreos, clases… 

 Diseminar as entradas e saídas do alumnado. 

 Dispersar as rutas que segue o alumnado á súa aula. Cada 2 niveis terán unha entrada 

por unha porta diferente: 1º e 2º, 3º e 4º e 5º e 6º. Educación Infantil ten entrada pola 

porta que comunica co parking e ao patio cuberto. 

 Establecer dúas quendas de recreo (11:30-11:55 e 12:00-12:25), separando o patio 

para que cada nivel educativo dispoña dunha zona de recreo.  

 Regular o acceso aos aseos. 

Distancia social: 

 Distribuír as mesas nas aulas de tal xeito que exista a maior separación posible entre o 

alumnado, atendendo ao número de alumnos e alumnas que teña cada aula e ao 

espazo disponible. Débese ter en conta que a distancia mínima ten que ser de 1 m. 

entre cada un. 

 Evitar situación de contacto físico. 

Responsabilidade individual: 

 O profesorado debe facer un autotest diariamente antes de acudir ao centro para 

evitar ir a traballar con sintomatoloxía compatible coa COVID. 

 As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos e fillas ao 

colexio se presentan algún síntoma compatible coa COVID, polo que deberán facer un 

test diario no que comproben a temperatura (aínda que tamén se poden mirar outros 

síntomas como presenza de tose seca, dificultade respiratoria, perda de olfacto ou 

gusto, dor muscular, fatiga severa ou diarrea. 

 

Hixiene 

Neste apartado resúmense as accións que se deben levar a cabo para reforzar a hixiene xeral 

do centro e de todo o alumnado, así como a adquisición de hábitos e rutinas de 

responsabilidade individual dos nenos e nenas. 
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- Hixiene xeral do centro: 

 Reforzar o servizo de limpeza  dispoñendo dunha persoa pola mañá. 

 Realizar desinfeccións dos aseos duas/tres veces pola mañá e doutras partes do 

mobiliario. 

 Facer limpeza de aulas e espazos común pola tarde. 

 Facer, tanto por parte do persoal de limpeza como dos docentes un control dunha 

abundante e correcta ventilación das aulas (cubrir checklist). 

 Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado. 

 

- Hixiene persoal: 

 Facer varias limpezas e desinfeccións das mans, para o que haberá dispensandores de 

hidroxel en todas as aulas (así como no pavillón) e xabón líquido nos baños. É moi 

importante habituar ao alumnado a que o faga a miúdo como mínimo 5 veces ao día. 

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

obxectos á boca. 

 Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

- Rutinas de responsabilidade individual: 

 Os usuarios de espazos e elementos comúns, é dicir toda a comunidade educativa, 

deben adquirir a conciencia de que debe recaer sobre eles a desinfección previa ao 

uso de mesas, material de aula… Para iso teranse elementos de limpeza e desinfección 

específicos, así como panos desbotables e xel. Aínda que poida parecer unha medida 

de “descargar de responsabilidade” ou “abandono de función”, é todo o contrario, xa 

que supón un exercicio de educación cívica e respecto. EXEMPLO: Cando se use un 

ordenador, antes débese como usuario coller un pano con xel e desinfectar o teclado e 

o rato, acción que se debe repetir ao finalizar o seu uso. 

 Limpeza de elementos propios de traballo: Cada mestre/a ou alumno/alumna ten no 

centro uns elementos de emprego persoal (que van desde a mesa de traballo ata un 

bolígrafo ou un lapis) que deben limpiar de forma periódica. EXEMPLO: A mesa como 

elemento de traballo debe manterse limpa e levar a cabo unha desinfección de 

maneira periódica. 

 Facilitar a labor do persoal de limpeza mantendo todo o material o máis ordeado 

posible, as mesas colocadas e o material de traballo no seu lugar. Deste xeito, o 

persoal de limpeza pode optimizar o seu tempo de traballo. 

- Elementos de limpeza e disposición da comunidade docente: 

 Xel: En todas as aulas e espazos comúns, así como no pavillón. 

 Xabón: nos aseos. 

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

 Papeleiras de pedal con tapa. 

Protección 
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 O uso de máscara será obrigatorio para toda a comunidade educativa desde os 6 anos 

en todo o centro en todo momento, salvo determinadas excepcións por motivos de 

saúde. En educación infantil é recomendable.  

 O uso de pantallas é recomendable para o profesorado de PT e AL.  

 Mamparas: Para a realización de trámites coas familias instalouse na Secretaría unha 

mampara. Tamén se empregarán nas aulas de PT e AL 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 

No mes de marzo a interrupción das clases presenciais supuxo poñer en marcha en moi pouco 

tempo un cambio na forma de traballar co alumnado por parte do profesorado, aínda que o 

resultado pode considerarse que foi bo, grazas ao esforzo do profesorado e familias. Polo 

tanto, é necesario comezar o curso 20/21 cunha serie de accións que faciliten o emprego das 

novas tecnoloxías, polo que se creou desde o centro un Plan de Comunicación tanto interno 

como externo.  

No caso de ser necesario unha volta ao ensino a distancia ou semi presencial poderían 

utilizarse as sesión virtuais como nalgùns cursos se fixo este ano e a Aula Virtual, tendo o 

alumnado un maior grao de autonomía para continuar coa súa aprendizaxe.  

Desta maneira a formación básica que un alumno/alumna (ou familia) debería ter para levar a 

cabo cun mínimo de garantías  sería: 

 Acceso á aula virtual (de Infantil a 4º de Primaria) e a EVA-Edixgal (en 5º e 6º de 

Primaria). 

 Envío de tarefas a través da aula virtual ou EVA-Edixgal. 

 Acceso a videoconferencias por Webex para dar clases en liña e resolver dúbidas. 

Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e comunicación 

que o centro ten a súa disposición para poder acceder a todo a información que o centro 

dispón nelas: 

 Páxina web: ceip.rabadeira@edu.xunta.gal. Aquí colgarase toda a información 

salientable sobre o centro: novas, secretaría, comedor, ANPA… 

 Aplicación Abalarmóbil: Poden recibir información salientable do centro e realizarse 

consultas relacionadas co ámbito académico, solicitar titorías, recibir mensaxes do 

centro ou do profesorado,  notas do alumnado… 

 Correo electrónico (ceip.rabadeira@edu.xunta.gal): Vía formal para realizar consultas, 

transmitir información ou realizar outro tipo de trámites. Aconséllase o seu  uso para 

evitar o fluxo de persoas no recinto escolar. 

 Teléfono (881960270): Para a comunicación directa e inmediata co centro para temas 

concretos e da maior importancia posible, tratando de evitar a saturación de liñas.  
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O primeiro mes de curso poderá servir de proba interesante para utilizar un modelo de ensino 

mixto (presencial e on-line), no que o alumnado pode facer algunha tarefa (tanto de reforzo 

como de ampliación, ver vídeos, facer textos...) na casa a través das diferentes plataformas 

(Aula Virtual ou Edixgal). Isto permitirá tamén afrontar con máis garantías un posible caso de 

semipresencialidade nas aulas ou de ensino on-line. Esto terá a vantaxe de reducir o 

movemento de material entre o centro educativo e a casa, alixeirando o peso das mochilas do 

alumnado.  

 

D) ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN GRUPO DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

A pandemia do COVID-19, segundo a UNESCO,  causou un forte impacto psicolóxico na 

comunidade educativa e a sociedade en xeral. O peche dos centros educativos, a necesidade 

do distanciamento físico, a perda de seres queridos, do traballo e a privación dos métodos de 

aprendizaxe convencionais xeraron tensión, presión e ansiedade, especialmente entre os 

docentes, o alumnado e as súas familias.  

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

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

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

con estas restricións co único obxectivo de contribuír a frear o virus e conseguir entre todos/as 

que todo isto acabe. 

 

 

Esta situación compromete durante el curso 2020-2021 a todo o profesorado na realización de 

actividades destinadas ao desenvolvemento afectivo, social e creativo, contribuíndo así á 

mellora do benestar emocional do alumnado nesta etapa tan complicada na que o contacto 

social é fundamental e se limita polas restriccións sanitarias. 

Nesta volta ás aulas deberase establecer un clima de comunicación e confianza que permita a 

expresión emocional do alumnado nun entorno seguro.  

Aprender a socializar con distancia, sen contacto físico ou transmitir emocións sen poder 

mostrar parte das nosas caras, que estarán tapadas polas máscaras, tanto para mestres/as 

como para o alumnado supón un cambio enorme na interacción habitual e require dun 

tratamento específico nas aulas. 

 

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

complementar este apartado unha vez que se reúna no mes de setembro. 

 

 

 

 


