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CONTEXTUALIZACIÓN

Este documento constitúe o  Plan de Acollida de Inicio de curso 2021/2022  ,  e está

elaborado en base ao Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centro de

ensino  non  universitario  do  6  de  xullo  do  2021,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se

deben adoptar no curso académico 2021/2022, 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.

O  Equipo  Directivo  e  o  Equipo  COVID19  ,  elaboraron  este  programa (que  será

presentado no Consello Escolar) 

Este documento aprobarase en Consello Escolar no 1º trimestre do curso

Publicarase unha vez aprobado na páxina web do centro.
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1. NOVAS NORMAS TEMPORAIS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO

O  Plan  de  Adaptación  2021-2022  implicará  una  serie  de  cambios  e  modificacións

temporais na organización e funcionamento do centro.

A continuación aparecen as novas normas a explicar á comunidade educativa:

HORARIOS

Xeral do centro 
(lectivo)

Ed. Infantil: 9:20 a 14:20

Ed. Primaria: 9:30 a 14:30

Entradas: Apertura 
das portas de acceso 
ao centro

Ás 9:15
O alumnado accederá ás aulas directamente.

• Alumnado non transportado pola porta de acceso do patio.
• Alumnado transportado de Ed. Infantil e da aula de 1º B

pola porta de acceso do patio.
• Resto  de  grupos  do  alumnado  transportado:  polas

escaleiras de emerxencia.
As familias non poderán acceder aos edificios do colexio, salvo
que  por  necesidade  o  alumnado  de  ed.  infantil  precise
acompañamento e limitarase a un proxenitor por neno/a.
No caso de ter que realizar algunha xestión terán que solicitala
previamente  e  accederase  desde  a  porta  principal,  xunto  a
conserxería e desinfectar os pés e as mans ao entrar.

Recreo

De 12:00 h. a 12:25
Se non chove: 

• Alumnado de EI no patio de recreo de infantil, por parcelas
para cada grupo-aula (4 zonas)

• Alumnado de Primaria nas parcelas do patio de primaria,
cada  grupo  na  súa  parcela,  que  están  delimitadas  por
postes e cordas, e numeradas do 1 ao 14. Serán rotativas.

Se chove:
• Alumnado de EI no patio cuberto. Cada aula no espazo

delimitado por cores (4 espazos)
• Alumnado de Primaria. Cada grupo na súa aula

Merenda de recreo Desenvolverase na aula 15 minutos antes do recreo.

Servizo de comedor Dúas quendas:
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• 1ª quenda: de 14:00 a 14:45
• 2ª quenda: de 15:00 a 15:45

Saídas

Usuarios que non utilizan o servizo de comedor:
• 14:20 para Ed. Infantil.
• 14:30 para Ed. Primaria.

(pola porta do patio exterior). As portas dispoñibles para
as familias serán as do Pavillón Ezequiel Mosquera e a do
aparcamento de familias xunto ao ximnasio.

Usuarios que si utilizan o servizo de comedor:
• Recollidos polas familias todos os días da semana.

◦ 15:00 a 15:15 (para a 1ª quenda de comedor)
◦ 16:50 a 16:00 (para o resto do alumnado)

• Transportados no autobús
◦ Todos os días ás 16:00

(As familias que o desexen, aínda utilizando para ir ao
centro o transporte escolar, poderán vir recoller neses
horarios aos seus fillos/as sempre que llo soliciten ao
centro)

AGRUPAMENTOS

Ed. Infantil

• Catro aulas:

◦ 1 de 4º de EI

◦ 1 de 5º de EI

◦ 2 de 6º de EI

   A organización destas aulas é en pequenos grupos de convivencia estable de 4 ou 5 

nenas/os. A aula non terá contacto próximo con nenos e nenas doutras aulas.

Ed. Primaria

• Quince aulas:

1º EP 2 aulas

2º EP 2 aulas

3º EP 3 aulas

4º EP 3 aulas

5º EP 3 aulas

6º EP 2 aulas
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HIXIENE PERSOAL

O profesorado de garda, situado en cada unha das portas de acceso aos edificios do

colexio garantirá  que todo o alumnado desenvolva unha hixiene de mans na entrada.

Ademais  todas  as  aulas  están  provistas  de  xel  hidro  alcohólico  e  desinfectante  de

superficies para utilizar varias veces ao día e sempre que sexa preciso. Nos baños hai

dispensadores  de  xabrón  e  panos  desbotables.  Tamén  dispoñemos  de  alfombras

desinfectantes nas entradas principais do colexio. 

TITORÍAS ÁS FAMILIAS

Preferentemente serán vía telefónica ou telemática, aínda que se permiten as presenciais

estas serán excepcionais e mantendo as normas de seguridade reflectidas no plan de

actuación. Como sempre, as titorías hai que solicitalas previamente.

O protocolo establece, ademais, que non se pode atender ás familias nos horarios de:

entrada, cambios de aula, recreos e saídas.

USO DA BIBLIOTECA

Poderá usarse polo grupo-clase en función do horario que estableza a XE. O profesorado

utilizará os seus recursos preferentemente nas aulas.

DESPRAZAMENTOS POLO CENTRO

O alumnado e o persoal do centro desprazarase polos corredores e escaleiras pola parte

dereita seguindo as frechas indicativas e respectando a división dos espazos.

Estes desprazamentos, cando sexan en grupo, desenvolveranse acompañados por un

mestre ou mestra. Procurarase non coincidir con outras aulas e no caso de non poder

evitarse manterase unha distancia prudencial (máis de 2 m) coa mesma. Se se producira

algún encontro en zonas de cruce, escaleiras... terá preferencia o grupo de menor idade.

USO DOS BAÑOS

Os baños teñen o aforo reducido a 1/3 da súa capacidade. Está marcado o chan para

facer esperas (dúas persoas) na porta e no corredor, mantendo a distancia de seguridade,

no caso de que estean ocupados. Se os lugares de espera están ocupados (situación

visible desde as portas das aulas), haberá que esperar na porta da aula ata que haxa
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espazos de espera libres.

XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS NO CENTRO

Como xa  queda  recollido,  para  facer  xestións  no  centro,  na  zona  de  administración,

orientación ou con algún mestre/a en concreto, hai que solicitar cita previa nos teléfonos

do centro ou a través do correo electrónico: ceip.ramallosa@edu.xunta.gal

Os teléfonos están expostos na web do colexio, no apartado de “Contacto”.

2.- ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN.

Prevención:

O  centro  educativo  non  é  alleo  á  situación  social  e,  polo  tanto,  establecendo  un

paralelismo  coas  normas  xerais  de  prevención  para  calquera  cidadán,  os  obxectivos

serán os seguintes:

Evitar aglomeracións:

• Diseminar as entradas e saídas do alumnado.

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

• Establecer zonas no patio de recreo para evitar o contacto entre aulas.

• 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/as  por  aula  e  ao  espazo

dispoñible.

• Evitar situacións de contacto físico.

Responsabilidade individual:

• O profesorado e alumnado deben comprometerse a facer un autotest  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/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,

Páx. 7

mailto:ceip.ramallosa@edu.xunta.gal


dificultade respiratoria, a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga severa ou

diarrea.

• Para isto asinarase unha declaración de compromiso para a realización de dito test

diariamente.

Hixiene:

Neste apartado resumimos as accións a levar a cabo para reforzar a hixiene xeral do

centro e a adquisición de hábitos e rutinas de responsabilidade individual.

Hixiene xeral do centro:

• Realizar desinfeccións dos aseos tres veces ao día.

• 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 xabrón líquido nos baños.

Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente:

• Xel: en todas as aulas e espazos comúns.

• Xabrón: nos aseos.

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

• Solución desinfectante: nas aulas, despachos e zonas de uso común.

Protección:

Uso de máscara: será obrigatorio para todo o persoal e alumnado maior de 6 anos, tanto

dentro como fóra da aula. En educación infantil o seu uso é altamente recomendable.

Os titores e titoras darán a coñecer as actuacións do Plan de forma adaptada á idade do

alumnado. O primeiro día explicarase en profundidade e durante as primeiras semanas do

curso traballarán co seu grupo na adquisición destas rutinas:
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• O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala 

nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.

• Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo 

menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias 

debe utilizarse auga e xabón.

• A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material 

compartido.

• A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade.

• Á entrada e saída do centro,  esixencia a todas as persoas (persoal  do centro,

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do

seu correcto cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros

días do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a

realización unha vez sentados na aula mediante a formulación de preguntas.

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

comúns.

• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución 

alcohólica.

• Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia 

(xogos de mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás 

actividades, entrada no comedor, cada vez que van o baño) ademais de medidas 

de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón e papel para 

secar as mans.

Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas respiratoria:

• Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará 

nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre 

alexándose do resto das persoas.

• Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer, usar os aseos ou tocar material
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susceptible de ser compartido.

• Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, será necesaria

a utilización de máscara de protección. Informarase do uso correcto da mesma e

do xeito de poñela e sacala. Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co

demais persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e

saída  ao  posto  escolar,  así  como  nos  tempos  de  descanso,  sen  prexuízo  do

establecido da previsión de 1 metro para as aulas.

3.-  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.

• En calquera caso, o equipo TICs será o responsable do traballo de mantemento da

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

subida de información básica). O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa

responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén forman parte

das tarefas do equipo TICs.

• Durante as primeiras semanas de clase cada profesor/a de primaria familiarizará co

funcionamento  da  súa  aula  virtual  ao  alumnado  poñendo  especial  fincapé  nas

ferramentas e competencias necesarias para manexarse con autonomía, para o

caso  de  ter  que  utilizalas  desde  a  casa  en  situacións  de  confinamento  ou

coarentena.

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

comunicación existentes no centro, que son as seguintes:

• Aplicación  Abalarmóbil , dende a que poden realizar consultas relacionadas co

ámbito académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado.

Existe  a  posibilidade  de  crear  salas  de  mensaxería  dende  as  que  podería
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interactuar co profesorado.

4.-  ATENCIÓN  AOS  ASPECTOS  EMOCIONAIS  E  SOCIAIS,  MEDIANTE  A

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN.

Desde o Departamento de Orientación, Equipo Directivo e Comisión Pedagóxica tratarase

de  facer  propostas  concretas  para  desenvolver  progresivamente,  atendendo  a  estes

criterios:

• Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben trasladarse 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

deberían 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

solidariedade, pois calquera de nós podemos pasar por esa situación aínda sen ter

cometido actos imprudentes. Polo tanto, se ocorre de que un compañeiro/a contrae

a enfermidade, non podemos culpalo, senón apoialo/a e coidalo/a 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.

• Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a

difusión de bulos e as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso

alumnado para que non caia en cadeas de transmisión de información que non

estea fundamentada e confirmada, estamos nunha época na que se pode ferir a

compañeiros/as facendo comentarios en torno ao seu estado de saúde que poden

alterar  a  convivencia  no  colexio.  Sucede o  mesmo coas bromas de mal  gusto

relacionadas co coronavirus, non cabe dúbida de que o emisor seguramente non
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teña intención ofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as con parentes ou

coñecidos afectados/as poidan verse afectados por esta situación, polo que temos

que intentar evitalas.

• 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  cun  único  obxectivo:

contribuír a frear o virus e conseguir que todo isto finalice canto antes felizmente.

• 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.
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