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 Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa en relación as medidas educativas que 
se deben adoptar no curso académico 2020-2021, os equipos directivos dos centros 
educativos elaborarán un “Programa de Acollida”. 

Aínda sen ter formación en materia sanitaria nin de organización en aspectos 
relacionados coa prevención de riscos laborais, este equipo directivo elabora o presente 
“Programa de Acollida”. 

 
 

a) Novas Normas de Organización e Funcionamento do Centro. 
 

Uso da máscara 
 
O uso da máscara será obrigatorio para todo o persoal docente e non docente, así 
como para o alumnado de primaria, durante toda a xornada escolar e en todos os 
espazos do colexio.  
Exceptúase o seu uso nas merendas e en momentos puntuais nas sesións de 
Educación Física que se leven a cabo no exterior.  
Durante a xornada lectiva, cada Grupo Estable de Convivencia poderá saír unha vez 
ao exterior para, mantendo as distancias, sacar a máscara durante uns minutos 
como medida de relaxación.  
Na Educación Infantil recomendarase a súa utilización incidindo na seguridade e na 
protección de todas e todos. 
 
Organización de Grupos 
 
Todos os grupos do centro, tanto de Infantil como de Primaria, serán considerados 
como Grupos Estables de Convivencia (a partir de agora GEC). 
 
O alumnado de cada GEC poderá relacionarse entre si, pero evitarase a interacción 
co resto de grupos estables. 
 
Os grupos existentes durante este curso 2020-21 serán: 
 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

3 anos 12 
4 anos 13 

4 e 5 anos (mixto) 15 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º 17 
2º 12 
3º 16 
4º 21 
5º 14 
6º 16 

 
 
 
 
Entradas 
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Tanto o alumnado transportado como o que ven a pé entrarán no recinto polo 
portalón grande. 
Dirixiranse ao patio cuberto polo exterior do edificio, seguindo as indicacións visuais 
(frechas) que hai no chan e que marcan as distancias recomendadas. Esta entrada 
farase en dúas ringleiras, afastadas entre si, ata a chegada ao patio cuberto. 
Unha vez no patio cuberto, o alumnado distribuirase por GEC. Cada un terá un 
espazo asignado conveniente marcado e que estará separado dos outros grupos 
cun 1’5 m. de distancia. Dentro do espazo, xa no GEC, non será necesaria a 
distancia mínima, tal e como se permite no protocolo, aínda que se recomendará a 
máxima distancia posible entre o alumnado e o mínimo contacto. 
Durante todo o percorrido, o profesorado de garda guiará ao alumnado e vixiará que 
se sigan as indicacións. 
Ás 9’30 h. será o profesorado que ten clase a primeira hora quen recolla a cada GEC 
para entrar nas aulas. A orde de entrada no edificio farase comezando por 6º de 
primaria e rematando por Infantil de 3 anos.  
Dentro do corredor haberá que seguir os percorridos indicados no chan por frechas, 
tendo en conta os sentidos de circulación que serán respectados estritamente.  
 
- En caso de choiva. 

 
A entrada farase pola pasarela en ringleira e mantendo a máxima distancia 
posible entre o alumnado (hai frechas marcadas no chan como referencia de 
1’5m.) 
Entrarase no edificio pola porta principal e cruzarase polo corredor ata o patio 
cuberto onde o alumnado se colocará no espazo do seu GEC. 
A partir de aquí seguirase o proceso xa indicado no punto anterior. 
 

Saídas. 
 

As saídas realizaranse ás 14’30 horas pola porta principal. 
Os GEC serán dirixidos polo profesorado, que ten clase a última hora con eles, ata 
os portais do recinto. Farase pola zona ancha de cemento, en dúas ringleiras, igual 
que nas entradas. Dentro de cada GEC, na ringleira da esquerda irá o alumnado que 
vai a pé e pola dereita o transportado.  
No portalón, o profesorado entregará o alumnado de a pé, aos seus familiares polo 
portal pequeno, e o alumnado transportado ás monitoras do autobús, polo portal 
grande.  
As familias que esperan manterán, en todo momento, as distancias de seguridade 
co alumnado transportado. 
A saída farase seguindo esta orde: 
- En primeiro lugar, sairán os grupos de Infantil, distanciados entre si. 
- Unha vez que o último grupo de Infantil abandone o edificio, comezarán a saír os 

grupos de Primaria: 
o Alumnado de 4º de primaria 
o Alumnado de 2º de primaria 
o Alumnado de 1º de primaria 
o Alumnado de 3º de primaria 
o Alumnado de 5º de primaria 
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o Alumnado de 6º de primaria 
- Esta orde está marcada en función da situación de cada aula, para evitar os 

cruces entre grupos. 
 

- En caso de choiva. 
 
A saída farase pola pasarela en ringleira e mantendo a máxima distancia posible 
entre o alumnado (hai frechas marcadas no chan como referencia de 1’5m.) 

 
Recreos. 

 
Os recreos faranse no horario de 12’12 a 12’42. 
Todos os grupos sairán no mesmo horario pero haberá 9 espazos diferenciados, un 
por GEC.  
Os espazos serán rotativos para o alumnado de primaria, cambiándose as quendas 
semanalmente. 
O alumnado de Infantil tamén terá tres espazos diferenciados (un por grupo) na zona 
de patio cuberto e parque. As rotacións serán establecidas polas titoras dependendo 
das circunstancias e tendo en conta as necesidades do alumnado. 
As saídas ao recreo faranse por portas diferenciadas para Infantil e Primaria, e 
seguindo a mesma orde de grupos que para as saídas das 14’30 h. (Exceptuando o 
curso que se dirixa á zona nº 2, que será o último en saír por ser esta zona de paso 
para o resto do alumnado) 
Haberá 8 profesores/as de garda de vixilancia nos recreos (4 para Infantil e 4 para 
Primaria). 
Evitaranse as interaccións entre os grupos, respectando ao máximo os espazos 
establecidos para cada GEC. 
Non se permitirán os materiais de xogo de difícil desinfección. 
Calquera material de xogo que se saque ao recreo será, preferiblemente, de uso 
individual. No caso de sacar material de xogo para compartir, a titora desa clase 
responsabilizarase da súa desinfección previa e posterior, do mesmo xeito que 
cando se utiliza na clase. 
Ao remate do recreo, cada GEC esperará no seu espazo a que o profesorado, que 
teña clase a continuación, o veña a recoller. 
O alumando de primaria entrará, de xeito ordenado, pola porta principal, seguindo 
as indicacións do profesorado e respectando o sentido de circulación nos corredores. 
Irase directamente ás aulas, e en ningún caso se poderá ir aos baños no momento 
da entrada do recreo. 
O alumnado de Infantil entrará pola porta do patio cuberto seguindo a orde que lle 
indique o profesorado que o acompañará ás aulas, agrupados nos seus GEC. 
 
- En caso de choiva. 
 

Os recreos faranse nas aulas co profesorado que ten asignada a garda ese día. 
Cada día que chova, dúas aulas, por quendas, poderán saír ao patio cuberto, en 
dous dos espazos marcados e diferenciados de recreo. 
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1º día de clase. 
 
Seguindo as instrucións da Consellería de Educación o inicio do curso para o 
alumnado realizarase de xeito gradual. 
O día 10 de setembro comezarán os cursos: Infantil de 3 e 4 anos, 1º, 2º e 3º de 
Primaria. 
O día 11 de setembro, completarase a asistencia cos restantes cursos: Infantil de 5 
anos, 4º, 5º e 6º de Primaria. 
 
Este primeiro día de clase, como norma xeral, non se permitirá a entrada ao recinto 
de familiares acompañantes. De xeito excepcional para este día, só no caso de 
alumnado con NEAE, e se o profesorado o considerase necesario polo benestar da 
nena ou neno, permitirase o acompañamento por parte dun só familiar ata o patio 
cuberto. 
 
As primeiras horas de clase nestes dous días dedicaranse á información das novas 
normas para o alumnado, prestando especial atención ao alumnado de nova 
matrícula.  
 
Período de adaptación en Infantil 
 
No 4º curso de Educación Infantil realizarase o período de adaptación da seguinte 
maneira: 

● O período de adaptación neste curso estenderase ao longo do mes de 
setembro. Temos un grupo estable de convivencia formado por 12 nenos e 
nenas que se dividirá en 3 grupos cooperativos que se manterán no tempo.  
O horario será reducido e irase incrementando segundo a evolución do 
alumnado, así como o número de alumnos/as, respectando sempre os grupos 
cooperativos. Nos primeiros, días as familias, (un adulto) acompañarán aos 
nenos/as ata o patio cuberto onde os recollerá a titora. Asignouse un lugar no 
exterior do cole para agardar se fose necesario. Na seguinte semana, a titora 
recollerá e entregará o alumnado ás familias no portalón do recinto. 
 

En 5º de Educación Infantil. 
● Para os dias 10 e 11, tendo en conta que este curso se permite un período de 

adaptación para o alumnado de infantil e é preciso levar a cabo un plan de 
acollida, o alumnado da aula entrará en dous grupos en tempos diferenciados: 

o 1ºGrupo de 9:45h ata 11:45h . 
o 2º Grupo de 12h ata 14h.  

● Eses días, o alumnado será recollido e entregado no portalón exterior do 
centro, sen que as familias accedan ao recinto escolar. 

● A partir do luns 14 o horario será o habitual do centro. 
  
En 6º de Educación Infantil. 

● Para o día 11, tendo en conta que este curso se permite un período de 
adaptación para o alumnado de infantil e é preciso levar a cabo un plan de 
acollida, o alumnado da aula entrará en dous grupos en tempos diferenciados: 

o 1º Grupo de 9:45h ata 11:45h . 
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o 2º Grupo de 12h ata 14h.  
● Ese día, o alumnado será recollido e entregado no portalón exterior do centro, 

sen que as familias accedan ao recinto escolar. 
● A partir do luns 14 o horario será o habitual do centro. 

 
Atención ao público para cuestións administrativas. 
 
A atención para cuestións administrativas na secretaría, xefatura de estudos ou 
dirección, farase por vía telefónica ou correo electrónico. No caso de precisar 
entregar ou recoller documentación física solicitarase cita previa. 
 
Titorías coas familias. 
 
As titorías coas familias serán, prioritariamente, telefónicas ou telemáticas. 
Establécese como horario de atención preferente os luns, de 17’00 a 18’00 horas. 
No caso de precisar unha reunión presencial habilitarase un espazo a tal efecto, coa 
suficiente ventilación e todas as medidas de distancia e seguridade establecidas, 
respectando, sempre, a condición de que sexa unha persoa por familia. 
 
Xuntanzas - reunións. 
 
As reunións de equipos e/ou órganos colexiados faranse, preferentemente, a 
distancia, a través da plataforma Cisco Webex.  
Para reunións que, necesariamente, teñan que ser presenciais, utilizaranse a Sala 
de Profesores, Biblioteca ou Salón de Actos, dependendo do número de asistentes, 
respectando en todo caso o aforo do 50% en cada espazo. 
 
Realización de eventos. 
 
Non haberá ningún evento ou celebración colectivo nin con asistencia de público. 
Calquera celebración, que se leve a cabo, farase, en todo caso, a nivel de aula.  
Poderanse organizar actividades de contacontos ou outro tipo de obradoiros ou 
charlas, a través de videoconferencias coas distintas aulas. 
 
Baños. 
 
Todos os aseos do colexio terán un aforo limitado. 
Cada aula terá asignado un baño, non podendo usar ningún outro do centro durante 
a xornada lectiva. (Exceptúase 1º e 2º curso da Educación Primaria, que compartirán 
baño). 
Nos recreos, preferentemente, non se usarán os baños. No caso de necesidade 
urxente, cada alumna/o usará o que teña asignado por aula e coa supervisión do 
profesorado. 
 
Merendas. 
 
Dez minutos antes dos recreos merendarán na aula. Ao ter que quitar as máscaras, 
gardaranse estritamente as distancias de seguridade de 1’5m. entre o alumnado e 
co profesorado. 
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Antes de saír ao recreo realizarán o preceptivo lavado de mans. 
 
Auto-enquisa diaria. 
 
Todos os membros da comunidade educativa deberán encargarse de facer a 
enquisa de Autoavaliación clínica do Covid-19, tal e como se especifica no protocolo 
da Consellería. 
As familias, ademais, asinarán unha declaración responsable na que se 
comprometen á súa realización diaria. 
 

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 
 

● DE PREVENCIÓN: 
 ⮚ Evitar aglomeracións: 
  - Manter distancias nas entradas e saídas do alumnado. 
  - Sinalizar as rutas que debe seguir o alumnado para acceder ás aulas. 
  - Regular o acceso aos aseos. 

   - Dividir o patio en diferentes zonas para non mesturar os grupos de 
convivencia estable. 
 

 ⮚ Manter a distancia social: 
  - Manter a distancia de seguridade en entradas, saídas e desprazamentos 
polo centro. 
  - Distribuír as mesas nas aulas de tal xeito que exista a maior separación 
posible entre o alumnado. 
  - Evitar, na medida do posible, situacións de contacto físico. 
 
 ⮚ Responsabilidade individual: 
  - O profesorado debe comprometerse a realizar unha enquisa de 
autoavaliación clínica antes de acudir ao centro para evitar ir a traballar con 
sintomatoloxía compatible co Covid-19. 
  - As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus 
fillos/as ao colexio se presentan algúns dos síntomas compatibles co Covid-19.  
 
 

● DE HIXIENE: 
 Levaranse a cabo accións que reforcen a hixiene xeral do centro e a adquisición 
de rutinas de responsabilidade individual. 
 
 ⮚ Hixiene xeral do centro: 
  - Reforzar o servizo de limpeza aumentando as horas do persoal que 
realiza este labor, durante a xornada lectiva de mañá. 
  - Realizar desinfeccións dos aseos e outras zonas de uso común tres veces 
durante o horario lectivo. Haberá unha táboa de control. 
  - Completar a limpeza de aulas e demais espazos pola tarde. 
  - Ventilación frecuente das aulas por espazo de polo menos 15 min. Haberá 
un horario fixo de ventilación antes do inicio da xornada escolar, nos recreos e ao finalizar 
as clase, co seu correspondente control escrito. 
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  - Desinfección previa e posterior dos elementos de uso común. 
 
  
 ⮚ Hixiene persoal: 
  - Desinfectar o calzado utilizando as alfombras colocadas a tal efecto. 
  - Facer varias limpezas e desinfección de mans. Haberá dispensadores de 
xel hidroalcohólico nas aulas e xabón líquido nos baños. 
  - Adquirir hábitos de tusir ou esbirrar contra o cóbado, evitar tocar a cara, 
o nariz e ollos, levar obxectos á boca... 
  - Utilizar as papeleiras de pedal para os panos desbotables e, no seu caso, 
máscaras inutilizables. 
  - Aprender a usar correctamente a máscara. 
  - Habituarse ás rutinas de responsabilidade individual como limpar os 
elementos de traballo de uso propio e persoal. 
 
Elementos de limpeza existente no centro: 
 ∙ Xel / solución hidroalcohólica en todas as aulas e espazos comúns. 
 ∙ Xabón nos aseos. 
 ∙ Panos desbotables en todas as aulas, baños e espazos comúns. 
 ∙ Solución desinfectante nas aulas. 
 ∙ Dispensadores de papel secamáns nas zonas de aseos. 
 ∙ Alfombras desinfectantes. 
 ∙ Toallas desinfectantes nas zonas de uso común de material informático. 
 

● C) DE PROTECCIÓN: 
 ⮚ Uso de máscara: 
  - O uso da máscara será obrigatorio para todo o alumnado de primaria con 
independencia do mantemento da distancia interpersoal. 
  - O profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar 
máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda 
que se cumpra coa distancia de seguridade. 
  - Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así 
como un estoxo específico para gardala en caso necesario. 
  - Se algún alumno/a presenta algunha sintomatoloxía que lle impida usar a 
máscara, será o seu pediatra ou facultativo quen debe acreditar esta circunstancia. 
  - Recoméndase tamén o uso de máscara no alumnado de Ed. Infantil, 
sempre que sexa posible. 
 
 ⮚ Pantallas: 
  - Usaranse nas actividades lectivas nas que o emprego da máscara sexa 
incompatible. 
  - O profesorado de P.T. e A.L. usará pantallas faciais para as actividades 
que fagan co alumnado.  
 
 ⮚ Mamparas: 
  - Nas aulas de P.T. e A.L., para ser empregadas na realización de tarefas 
que o requiran. 
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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. 

 
 É necesario comezar este curso cunha serie de accións que faciliten o emprego 
da aula virtual por se fose necesario volver ao ensino a distancia ou semipresencial, pois 
deste xeito o alumnado tería un maior grao de autonomía para continuar a súa 
aprendizaxe. 
 Nas primeiras semanas de setembro, o profesorado asistirá a unha xornada 
informativa sobre o funcionamento da aula virtual, así como das súas posibles 
utilizacións. A realización desta xornada correrá a cargo da coordinadora TIC do centro. 
 O profesorado do centro tamén se inscribirá, de xeito maioritario, na formación 
específica que desde o CAFI se oferte en relación coas tarefas tecnolóxicas. 
 No mes de setembro, as titoras identificarán ao alumnado que ten dificultades de 
conexión a internet e/ou falta de equipamento e notificarano á Dirección. Unha vez 
obtidos os datos, realizarase unha listaxe deste alumnado coas súas necesidades e 
daráselle traslado á Consellería para que aporte unha solución ante un posible ensino a 
distancia. 
 
d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 

actividades grupais de acollida e cohesión. 
 

A volta á educación presencial ven acompañada dun novo escenario social, 
educativo e, en moitos casos, familiar, que supón un impacto emocional para o 
alumnado. Neste proceso de transición cara unha nova realidade educativa, na que 
adquirir novos hábitos, normas e condutas, e asimilar numerosos cambios sociais, faise 
imprescindible e necesaria a atención emocional do alumnado.  

 
Os nenos e nenas están a vivir unha experiencia vital novidosa e incerta, na que 

deben interiorizar novas formas de relacionarse, de comunicar, de expresar emocións, 
de xogar… Por isto, ao comezo do curso levaranse a cabo diversas actividades de 
acollida e cohesión grupal, coas que se pretende crear un clima de aula positivo e 
seguro, que reforce o autoconcepto persoal e xere benestar emocional e social.  

 
O primeiro paso será a acollida do alumnado e a presentación e vinculación 

afectiva co profesorado, en especial cos titores e titoras. É importante que cada alumno 
e alumna atope o seu lugar e se sinta recoñecido/a no mesmo. Isto favorecerá un clima 
de confianza na aula, agora máis difícil de conseguir polas dificultades para o contacto 
físico.  

 
Igual de importante será coñecer o entorno de convivencia, cunha nova 

distribución dos espazos e novas condicións para o seu uso. A través de diversas 
actuacións, procurarase que se familiaricen coa sinalización para a correcta circulación 
dentro do centro e coas normas de uso dos diversos espazos (entradas e saídas, filas 
de entrada, zonas de patio, aseos asignados...). 

 
No ámbito emocional, débese comezar por abordar as vivencias persoais do 

alumnado, co obxecto de que este logre a súa xestión emocional e se sinta escoitado. 
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Para isto, levaranse a cabo actuacións que promovan a identificación e expresión das 
súas emocións, sentimentos, ideas e opinións, e a busca de solucións: 

- Potenciarase a identificación e expresión das emocións (penso como me 
sinto, póñolle nome a esa emoción, compártoa con outros, e exprésoa, materializándoa 
dalgunha maneira: debuxo, pinto, actúo, constrúo, dramatizo...). 

- Promoverase o diálogo persoal, para que aprendan a recoñecer emocións 
na súa propia persoa, así como no resto, favorecendo o desenvolvemento da empatía.  

- Ensinaranse estratexias para regular as emocións de forma controlada e 
para afrontar novas situacións: incerteza, dó, frustracións, ira, estrés...  

- Facilitaranse estratexias de pensamento que os axuden a pensar antes de 
pasar a acción, actuando de xeito máis reflexivo.  

- Escolleranse momentos para que tomen conciencia deles/as mesmos/as, 
momentos de calma e relaxación (saír a fóra para poder sacar a máscara e respirar a 
fondo uns minutos, etc.).  

 
Este primeiro encontro, no que comezar a anoar e desanoar diferentes conflitos, 

non será só o primeiro día, senón que se estenderá ao longo do trimestre. Inverter tempo 
e esforzo no acompañamento emocional non retrasará o proceso de ensino e 
aprendizaxe senón que o potenciará, ao favorecer unha actitude proactiva cara a 
aprendizaxe. 

 
No ámbito social, é importante crear unha rede de apoio entre o alumnado que 

permita encher os baldeiros afectivos, favorecendo a creación de vínculos e amizades.  
- Explicaranse as regras dos grupos estables de convivencia, que deben 

respectar polo seu propio ben e polo do resto da clase.  
- Ensinaranse novas formas de saudar, comunicar, interactuar e xogar. Para 

que saiban como socializar sen contacto físico, gardando distancia e sen amosar parte 
da expresión facial.   

- Traballarase a comunicación (tocarnos coas palabras), aprender a 
compartir ideas e sentimentos e escoitar outras alleas. Importancia de coidar as formas 
da comunicación para que outros se sintan ben. 

 
Aplicaranse estratexias de cohesión de grupo e actividades encamiñadas ao 

coñecemento do grupo, para crear un ambiente cálido e acolledor e, á vez, estruturado 
e flexible, no que o alumnado se sinta seguro.  

 
Traballarase o respecto e toma de conciencia dos cambios de hábitos hixiénico 

sanitarios, destacando a importancia da responsabilidade individual na creación dun 
espazo seguro. Ensinaranse hábitos básicos de hixiene e saúde como o lavado de mans, 
como esbirrar, a desinfección de zonas comúns e materiais comúns na aula... 

 
Fomentaranse actitudes positivas como a solidariedade e a gratitude. Destacando 

a importancia do esforzo individual co fin de lograr un beneficio común. Nesta volta ao 
colexio, o alumnado atoparase con moitas limitacións, restricións, normas.. é importante 
que tomen conciencia de que se trata dun esforzo que vai en beneficio de todos e todas, 
pois deste xeito estamos contribuíndo a poñer solución a unha situación que nos afecta 
negativamente a todas as persoas.  

Así mesmo, sensibilizarase ao alumnado no tratamento das persoas contaxiadas, 
illadas por ter contacto directo cun caso positivo ou que presentan síntomas compatibles. 
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Tratarase de que tomen conciencia da importancia de non estigmatizar a compañeiros 
ou compañeiras (ou familiares destes) que se vexan nesta situación evitando así o 
rexeitamento social, a discriminación e a difusión de rumores, dende a empatía e o 
respecto mutuo. 


