
RESUMO DO PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID 19 

 

Incorporación gradual do alumnado 

 

O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantll 1º, 2º e 3º 

curso de educación primarial e educación especial. 

O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantl e 4º, 5º e 6º 

curso de educación primaria. 

 

É obrigatorio para o alumnado de E.I. e 1º e 2º de E.P. traer colgada a tarxeta 

identificativa (modelo na web no apartado de matrícula). 

 

Principios básicos de prevención 

 

 Uso da máscara. 

 Limitación de contactos, formando grupos estables de convivencia 

 Hixiene de mans e hixiene respiratoria 

 Ventilación frecuente e limpeza do centro 

 Xestión axeitada e precoz ante a posible aparición dun caso. 

 Autoavaliación dos síntomas. 

 

As familias deben tomar a temperatura aos seus fillos/as, cada mañá, antes da chegada ao 

centro. É moi importante non mandar aos nenos/as con febre nin con medicamentos que a 

enmascare. 

 

Grupos estables de convivencia 

 Todo o profesorado do centro fará garda desde as 08:45 ata as 09:00 e desde as 

14:00 ata as 14:15 co fin de velar polos grupos estables de convivencia. 

 Á máscara e obrigatoria a partir dos 6 anos de idade durante toda a xornada lectiva, 

en todos os espazos do centro educativo, ainda que se cumpra coa distancia de 

seguridade. É obriga do alumnado traer unha segunda máscara así como un extoxo 

específico para gardala. 

 O alumnado de  Educación infantil usará a máscara sempre que sexa posible. 

 Se manterá sempre unha distancia interpersonal de polo menos 1´5 metros nas 

interaccións entre as persoas no centro educativo. 



 No ámbito dos grupos de convivencia estable en Educación Infantil e en Educación 

Primaria non se aplicarán criterios de limitación de distancia. 

 A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula. O 

criterio de medición da distancia realizarase dende o centro das cadeiras. 

 Evitaranse actividades que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de 

convivencia estables, así como as que exixan unha especial proximidade. 

 

Medidas grupos estables 

 

 Hixiene de mans. Ao entrar na aula; antes e despois de usar o baño, merendar, 

recreo; antes de sair para a casa. 

 Opción de levar bata/mandilón para non contaminar a roupa. 

 O alumnado non compartirá material. 

 Mínimos desprazamentos posibles (seguindo a direccionalidade marcada no chan), 

os especialistas acudirán ás aulas  (excepto en Educación Física e Relixión) e 

permanecerán en todo momento coa máscara. 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do 

seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

 Ventilación frecuente nas instalacións por espazo de polo menos 15 minutos. 

 Habrá dúas quendas de recreo. Nos períodos de recreo extremarase a vixilancia do 

alumnado. Estará prohibido o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de 

obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos. 

 

Entradas e saídas 

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) 

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: 

 

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. 

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. 

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 mantendo  o grupo de convivencia estable, mantendo 

unha separación entre filas de 2 metros e todos os alumnos levarán máscara de protección. 

As pertenzas do alumno estarán sempre con el. 

O alumnado recolleito polas familias esperará en grupos estables 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. 

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. 

 

Comedor escolar 

Estableceranse dúas quendas: 

 

 Quenda 1 ás 13:10h.: Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria. 

 Quenda 2 ás 14:00h.: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. 

 

O alumnado sentarase mantendo o grupo de convivencia estable e sempre ocupando o 

mesmo posto. 

Será obrigatorio o uso de máscara durante todo o tempo agás mentres se coma ou beba. 

 

Uso de espazos no centro 

 

 Especialidades: O alumnado estará na súa aula en todas as materias, de usar un 

aula diferente extremaranse as medidas de limpeza. 

 Educación Física: o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no 

exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte 

inadecuado ou imposibilite a práctica. 

 Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados 

por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso 

ou a realización de hixiene de mans. 



 Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou polideportivos 

pechados con ventilación reducida. 

 Instalacións comúns: Soamente poderá estar un grupo de convivencia estable. 

Deberán anotarse no calendario mensual. 

 Biblioteca: A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo. 

 O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas que poden ser utilizados de xeito que 

se manteña a distancia de seguridade. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. Evitarase o uso de 

xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido. 

 

Medidas de carácter formativo 

 

 Aula virtual (mantemento da aula virtual como combinación de educación presencial 

e non presencial) 

 Promoción da saúde 

 Charlas formativas 

 

Relación coas familias 

 

Asistir ao centro só nos momentos estrictamente necesarios. 

Revisar co titor/a os teléfonos de contacto frecuente e de urxencias. 

 

 AbalarMóbil: 

 Comunicacións do centro 

 Solicitude de titorías 

 Información relevante de aula 

 Faltas e boletíns de notas 

 

 Titoría: 

 Preferiblemente vía telefónica ou telemática. Presencialmente con cita previa 

cumprindo as medidas de protección 

 

 Celebracións: 

 Non se celebrará ningún evento ou celebración con grande afluencia de persoas. 

 



Xestión dos gromos 

 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

No suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e 

control levaranse a cabo por parte do SERGAS. 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. 

 
 

É responsabilidade de toda a comunidade educativa o cumprimento do protocolo. 

Non permitamos que esta pandemia gañe a batalla . 

 

O Equipo directivo e todo o profesorado do centro desexámosvos un bo comezo de 

curso. 


