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Segundo as 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, o equipo directivo educativo 

elaborará un “Programa de Acollida” co fin de facilitar a incorporación do alumnado 

afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial durante o curso 2019/2020 

que será presentado ao Consello Escolar do centro e que contará alomenos cos 

seguintes puntos: 

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. 
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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.  

Estas son as máis salientables: 

 GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 

 Neste curso contaremos con 6 grupos de Infantil e 14 de Primaria a 

consecuencia do desdobre de 4º e 6º por sobrepasar algún destes grupos os 

25 alumnos/as. 

 O número máis elevado de alumnado por aula é de 22 en 1º. 

 Cada un destes grupos será considerado un grupo de convivencia estable. O 

alumnado dese grupo pode relacionarse entre si pero ten que evitar a relación 

co resto dos grupos estables. 

 Evitar que os diferentes grupos estables se relacionen entre si obriga a 

reorganizar as entradas, saídas, recreos e comedor entre outros aspectos. 

 ENTRADAS E SAÍDAS 

Tanto nas entradas como nas saídas hai que evitar as aglomeracións de persoas: 

 Pola mañá só poden acceder ao recinto escolar os acompañantes do alumnado 

de Educación Infantil 3 e 4 anos; os de 5 anos e 1º de Primaria só durante o 

mes de setembro. 

 Os acompañantes do resto de nenos/as non poden acceder ao patio cando 

traen aos nenos/as pola mañá. Á recollida do alumnado si poderán entrar 

seguindo as indicacións e horario establecido 

 Só deberá vir un acompañante por cada alumno ou alumna 

 Deberase vir coa mascarilla posta, irase pola dereita seguindo a 

direccionalidade indicada no chan e gardando a distancia de seguridade. 

 Será fundamental a puntualidade 

 En canto o alumno/a entre ou saia os acompañantes deben abandonar os 

arredores do centro para evitar a formación de grupos de persoas.  

 Dado que fóra do portalón, na beirarrúa, non se conta con moito espazo sería 
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bo que para vir ao colexio subiran pola marxe máis próxima a este, vindo cara 

arriba á esquerda da rúa; e para marchar cruzasen o paso de peóns e baixasen 

pola outra beirarrúa, a que está máis lonxe do colexio. 

 Débese evitar, se é posible, que os acompañantes sexan persoas de risco 

ENTRADAS: 

 9:30 apertura cancela principal, cinco minutos antes do habitual. 

 Entran todos/as segundo vaian chegando, menos 3 e 4 anos non 

transportados. Os autobuses non chegan ata cinco ou dez minutos despois. 

Se coinciden na chegada máis dun autobús, coidarase de que vaian abrindo 

as portas escalonadamente, se está saíndo unha ruta ata que esta non acabe 

non abrirá as portas o seguinte autobús. 

 O alumnado de Infantil (3 e 4 anos transportados e todo 5 anos)  vai á 

porta correspondente, grupos A, porta dereita; grupos B, porta esquerda e 

fan fila colocándose gardando a distancia segundo a indicación do chan e do 

profesor/a de garda. Se acompaña algunha familia deixa o neno/a e marcha. 

Cando toque o timbre entran por orden seguindo as instrucións do profesor/a 

de garda. 

 O alumnado de Primaria vai á porta asignada (1º, 2º e 3º porta patio 2; 4º, 

5º e 6º porta patio 3) e entra sen facer filas, seguindo as indicacións do 

profesor/a da porta ( distancia, pola dereita, hixiene de mans xel 

hidroalcohólico) 

 9:50 entran os nenos/as de 3 e 4 anos non transportados que poderán vir  

acompañados por alguén. Déixanos na porta correspondente, e entrarán 

acompañados polas profesoras de apoio Pili e Raquel, seguindo as liñas 

pintadas no chan coa súa cor de mandilón. (Durante o mes de setembro, 

mentres dure o período de adaptación, o alumnado de 3 anos seguirá as 

indicacións dos titores/as).  

 O alumnado deberá levar máscara en todo momento agás o de Infantil 

aínda que si é recomendable. 

 Non se permite a entrada dos proxenitores no recinto do centro educativo 

excepto os casos mencionados anteriormente ( 3 e 4 anos e durante o mes de 

setembro 5 anos e 1º). 
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SAÍDAS: 

 O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva acompañará ao 

alumnado para que saia ordenadamente e respectando a distancia de 

seguridade, no horario establecido de xeito que se eviten demoras. O 

alumnado de comedor deberá ter ido ao baño e ter as mans lavadas. 

 O alumnado sairá sempre pola dereita, acompañado polo profesor/a ata a 

porta, desinfectarán as mans.  

 Deberase respectar ao máximo o horario indicado para evitar a formación de 

grupos no patio. 

 O grupo que estea no pavillón sairá dende alí acompañado polo profesor/a de 

EF, no horario correspondente. 

 Permitiráselle a entrada a unha persoa por alumno/a, que parece menos 

perigoso que esperar amontonados na beirarrúa. Deberá vir na hora indicada 

e agardar mantendo a distancia de seguridade. Recollerá ao alumno/a e sairá 

o antes posible, sempre pola dereita e gardando a distancia axeitada. 

 Os niveis máis baixos serán entregados polo profesor/a ás familias. A partir de 

5º poderán marchar sós se teñen a pertinente autorización asinada. 

 Saírase mantendo a distancia de seguridade e sempre sen xuntarse con outro 

grupo. Se é necesario hai que esperar. 

 HORARIO DE SAÍDA: 

INFANTIL 

 3 ANOS (13) 14:30 

 4 ANOS (10) 14:35     

 5 ANOS (8) 14: 40  

 

PRIMARIA 

 1º - 14:30             

 2º - 14:35 

 3º - 14:45 

 Tanto nas entradas coma nas saídas o alumnado circulará nos corredores, 

sempre pola súa dereita de forma individual gardando a distancia e sen tocar 

as paredes. Haberá elementos señalizadores no chan para facilitarlles o lugar 

 4º - 14:30  

 5º - 14:35 

 6º - 14:45 
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polo que deben camiñar. 

 O alumnado deberá levar máscara en todo momento agás o alumnado  de 

Infantil aínda que si é recomendable. 

 

 

 

RECREO 

 No noso colexio dispoñemos de enormes patios en ambos edificios, o que nos 

posibilita o establecemento de zonas para poder manter os grupos de 

convivencia estable separados.  

 Dividiremos o patio da parte de arriba do edificio de Infantil en seis zonas, unha 

para cada grupo de Infantil. Cada unha destas zonas contará cun elemento de 

xogo: casiña, tobogán, areeiro… O alumnado de 3 anos situararse nas dúas 

zonas máis próximas á entrada, nas que permanecerá todo o curso. O resto de 

alumnado de infantil rotará semanalmente polas distintas zonas.  
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 A zona de abaixo do edificio de Infantil, dividirase en catro zonas e será para o 

alumnado de 1º, 2º ou 3º rotatoriamente. 

 O patio 2 contará ao fondo, no campo de fútbol con tres zonas para alumnado 

de 4º, 5º ou 6º de xeito rotatorio e o resto dividirase en dúas zonas para 1º, 2º e 

3º segundo corresponda. 

 As zonas iranse rotando semanalmente, desta maneira pasa un tempo 

prudente,  a fin de semana, entre o uso dun grupo e outro. 

 Será o titor/a quen lle explique ao inicio da semana que zona lles toca, facendo 

fincapé en que non se pode saír do espazo sinalado.  

 A saída será escalonada nas 3 portas diferentes atendendo ao seguinte 

horario: 

 12:20 – 3 anos, 1º e 4º 

 12:25 – 4 anos, 2º e 5º 

 12:30 – 5 anos, 3º e 6º 

 Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio. 

 Cando chova deberase quedar na aula. 

 Se non é imprescindible non se usará o baño no recreo, irase antes ou 

despois, unha vez na aula. 

 A saída farase de xeito ordenado, sen coincidir con outro grupo, agardando se 

é preciso na aula, gardando a distancia e acompañados polo profesor/a que 

estivera con eles nesa clase, quen os acompañará ata a zona do patio que lle 

corresponda.Alí esperará se aínda non chegou ningún profesor/a de garda. 

 Ao chegar ao patio merendarán sen a mascarilla e ao acabar poñerana de 

novo.  

 O alumnado que veña do pavillón deberá vir con tempo para subir antes a aula. 

 O profesor/a repartirá froita ao alumnado que a queira, antes de baixar, de un 

en un e con luva. Estará colocada en tres puntos no corredor do 1º andar de 

Primaria onde cada profesor, unha vez consultado ao alumnado, collerá nunha 

bolsa a necesaria para repartirlla. En Infantil non se repartirá a froita, tan só a 

aquel alumnado que por algún motivo non trouxese a merenda. 
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 Haberá catro profesores/as de garda en cada patio (Patio 1 de Infantil, patio 2 

de 1º, 2º e 3º e patio 3 de 4º, 5º e 6º). 

 O alumnado non poderá acceder á biblioteca durante o recreo.  

 Cada clase poderá ter os seus propios materiais de xogos para o uso dos 

nenos/as desa clase: cordas, gomas, buxainas, balóns, palas, caldeiros, 

camións… O titor/a deberá responsabilizarse de sacalos cando estime 

oportuno e ao rematar desinfectalos. 

 A entrada será ao igual que a saída, escalonada nas 3 portas diferentes 

atendendo ao seguinte horario: 

 12:50 – 3 anos, 1º e 4º 

 12:55 – 4 anos, 2º e 5º 

 13:00 – 5 anos, 3º e 6º 

 O profesorado entra co nivel que estaba no patio, coidando de cumprir as 

normas e permanece vixiando as clases mentres non chega o profesor/a 

correspondente. 

 Ao entrar irán directos á aula a sentarse, e non poderán ir ao baño ata que 

chegue o seu profesor/a. 

 

PLANO DAS ZONAS DE RECREO E PERCORRIDO CARA AS MESMAS: 
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11  

 

 

 

 

COMEDOR 

 O alumnado no comedor debe estar agrupado da mesma maneira que na clase, 

grupos de convivencia estable, e sempre sentado no mesmo sitio. Será necesario 

o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos nenos, co obxectivo de facilitar a 

localización dos contactos en caso de gromos. 

 Os grupos, entre si, estarán separados por 1,5 metros de distancia ou 1 metro se 

non están encarados.  

 Esto limita a capacidade do comedor e dado que o tempo co que contamos ao 

mediodía non é suficiente para facer máis dunha quenda a única opción pasa 

por coller máis espazos para comer. Iso faría que necesitásemos máis mesas, 

máis materiais para traslado da comida e máis colaboradores /as.  
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 O espazo máis indicado para este uso pola cercanía ao comedor e cociña é a 

aula STEAM. Con estas zona a maiores poderían acomodarse gardando as 

distancias pertinentes.  

 O alumnado de 3 e 4 anos comerá no comedor pequeno, o alumnado de 2º e 3º 

na aula STEAM e o resto do alumnado comerá no comedor principal. 

 Faise necesario coller parte do tempo do horario lectivo de Infantil, 1º e 2º  3º de 

Primaria,  para que o alumnado poida entrar no comedor escalonadamente, 

comer ordenadamente e marchar tamén escalonadamente evitando a formación 

de agrupacións.  

 

ENTRADA AO COMEDOR 

 Infantil, 1º, 2º e 3º será recollido na aula por persoal colaborador do 

comedor. 

  Deberán estar coas mans lavadas e preparados para saír, para evitar 

retrasos e agrupamentos. 

 Os grupos de Infantil sairán pola porta correspondente, grupos A pola 

da dereita, grupos B pola da esquerda e entrarán no edificio de Primaria 

pola porta do 2º ciclo, coma sempre. 

 O alumnado de 1º de Primaria baixará pola súa escaleira, coma 

sempre. 

 Os grupos de 2º e 3º de Primaria baixarán pola escaleira do 3º ciclo, 

para acceder á aula STEAM, onde comerán.  

 O alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria sairán ao mesmo tempo que 

saen os compañeiros/as de clase que non son de comedor. O 

profesor acompañarao ata a porta exterior do comedor. 

 Horario de recollida: 

INFANTIL:  

3 ANOS (19) - 14:10  

4 ANOS (22) - 14:15     

5 ANOS (30) - 14: 20  

 

PRIMARIA: 
 

1º (28) – 14:20 

2º (24) e 3º (24) – 14:25 
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 SAÍDA DO COMEDOR 

 15:00  -  Comezará a entrega do alumnado de Infantil non transportado. 

Segundo vaian chegando as familias, iránselle entregando. Será pola 

porta principal do colexio. As familias esperarán separadas e con 

mascarilla. Mentres non son entregados permanecerán sentados no seu 

sitio. 

 15:30 – Sairán os nenos e nenas de Infantil transportados, (por 2 portas 

diferentes) acompañados por persoal colaborador, para colocarse de 

primeiros na fila da Ruta correspondente. Rutas 1, 2, 3 e 4 no patio 2; 

Ruta 5 e Ruta 6 no patio 3 ademais do alumnado non transportado de 

Primaria.  

 15:40 – Sairá o alumnado de Primaria, por rutas de transporte; 2º e 3º 

pola súa porta da aula STEAM, 1º e 4º pola porta interior e 5º e 6º pola 

exterior (se chove tamén saírán pola interior). Dirixiranse ás filas de xeito 

ordenado e gardando as distancias sobre todo entre un grupo e outro.                      

 Cando soe o timbre dirixiranse ordenadamente, de dúas en dúas rutas, cara a 

cancela correspondente onde os recollerán as acompañantes do autobús. Rutas 

1, 2, 3 e 4 cancela de entrada e saída do alumndo, Ruta 5, Ruta 6 e alumnado 

non transportado saen en tres filas (de unha en unha sendo os non transportados 

os primeiros) pola cancela da entrada principal do colexio. 

 Os mércores, que os autobuses marchan máis tarde, o alumnado non 

transportado seguirá este mesmo horario.  

 

GARDAS 

 ENTRADAS:  

INFANTIL: Un profesor/a en cada porta e un a maiores polo final das filas de 

ambos lados. Tres cada día. 

PRIMARIA: Un profesor/a en cada porta e tres no corredor atendendo aos que 

entran para que se dirixan á aula e se senten; 1 para 1º e 2º, 1 para 3º e 4º e 1 

para 5º e 6º. Ademáis haberá un profesor na rampa de entrada. En total seis 

cada día. *Excepcionalmente, durante os meses de setembro e outubro, estará 
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unha persoa a maiores na metade das escaleiras do 1º ciclo (xunto a biblioteca) 

para guiar ao alumnado na subida das mesmas. 

CANCELA: Directora e conserxe.  

 

 RECREOS 

INFANTIL : Catro profesores/as cada día. 

PRIMARIA: Catro profesores/as por cada patio (patio 2 de 1º, 2º e 3º e patio 3 

de 4º, 5º e 6º). 

 

TITORÍAS, COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería ou 

videochamada de teléfono. 

- Presencial: Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría 

correspondente, previa cita e garantido a distancia social. Todos os 

asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de 

mans. 

 Para a comunicación coas familias  utilizarase, como xa se ven facendo, a 

aplicación abalarmóbil e a páxina web. Para informacións puntuais 

empregarase o teléfono do centro ou o correo electrónico. 

 As familias non deben acceder ao edificio, para tarefas administrativas 

usarase preferentemente o teléfono, o correo electrónico e de ter que vir 

presencialmente, farase a ser posible pola ventá do despacho da 

administrativa. 

 

BIBLIOTECA 

 O uso da biblioteca verase modificado por ser un lugar polo que pasaba 

diariamente alumnado das diferentes clases. 

 

PROTOCOLO NA BIBLIOTECA EN HORARIO LECTIVO 
 

1. É obrigatorio o uso da máscara. 
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2. Realizarase a hixiene de mans ao entrar e ao saír da biblioteca. 

3. Deberase manter a distancia de seguridade. 

4. Poderán acceder á  biblioteca na mesma franxa horaria 25 nenos/as .  

5. Non se empregará a biblioteca nos recreos, xa que deberán facer uso da 

mesma grupos estables. 

6. Asignarase unha hora a cada nivel para que os titores leven os nenos/as,ou 

para que dispoñan de material para a aula. 

7. A biblioteca cumprirá os requisitos necesarios de hixiene, separación e 

ventilación, e contará con un protocolo partindo de imaxes nas dúas entradas. 

8. Os espazos de uso estarán sinalizados. 

9. Respectarase a distribución da biblioteca: non se poden xuntar cadeiras, facer 

grupos, mover os libros nos andeis,... 

10. Cada titor/a  distribuirá ó alumnado nos diferentes espazos habilitados , e 

facilitaralle os libros. 

11. O alumnado non empregará o carné.A biblioteca contará con un listado dos 

nenos/as cos correspondentes números de lector, para que o titor/a  poida 

realizar o préstamo. 

12. Non se empregarán os marcadores dos libros, xa que unha vez elixido un libro, 

non se poderá volver ó andel. 

13. Os nenos/as poderán levar os libros escollidos en forma de préstamo, e se 

rexeitan levalos, terán que entregarllo ao  titor/a  para  depositalos nunhas 

caixas habilitadas, e así  realizar a requirida corentena.  

14. Todo o material manexado, libros, revistas,....terá que realizar unha obrigada 

corentena. 

15. Realizarase unha desinfección do espazo utilizado ao rematar a sesión. 

16. Poderase levar un  exemplar durante 8 días. 

17. As enciclopedias, revistas e libros con etiqueta branca non se prestan. 

18. Os xogos da biblioteca non se poden utilizar. 

19. Limitarase o uso dos ordenadorese estarán claramente identificados. 

 
PROTOCOLO NA BIBLIOTECA EN HORARIO NON LECTIVO 
 

1. As familias non poderán acceder á biblioteca. 

2. É obrigatorio o uso da máscara. 

3. Realizarase a hixiene de mans ao entrar e ao saír da biblioteca. 
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4. Deberase manter a distancia de seguridade. 

5. O aforo da biblioteca será de 5 nenos/as. 

6. A biblioteca cumprirá os requisitos necesarios de hixiene, separación e 

ventilación, e contará con un protocolo partindo de imaxes nas dúas 

entradas. 

7. Os espazos de uso estarán sinalizados. 

8. Respectarase a distribución da biblioteca: non se poden xuntar cadeiras, 

facer grupos, mover os libros nos andeis,... 

9. Cada mestre de garda distribuirá ó alumnado nos diferentes espazos 

habilitados , e facilitaralle os libros. 

10. O alumnado non empregará o carné. A biblioteca contará con un listado dos 

nenos/as cos correspondentes números de lector, para que o mestre de 

garda  poida realizar o préstamo. 

11. Non se empregarán os marcadores dos libros, xa que unha vez elixido un 

libro, non se poderá volver ó andel. 

12. Os nenos/as poderán levar os libros escollidos en forma de préstamo, e se 

rexeitan levalos, terán que entregarllo ao  mestre de garda  para  

depositalos nunhas caixas habilitadas, e así  realizar a requirida corentena.  

13. Todo o material manexado, libros, revistas,....terá que realizar unha 

obrigada corentena. 

14. Realizarase unha desinfección do espazo utilizado. 

15. Poderase levar un  exemplar durante 8 días. 

16. As enciclopedias, revistas e libros con etiqueta branca non se prestan. 

17. Os xogos da biblioteca e os ordenadores non se poden utilizar. 

 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 

 

USO DE ASEOS 

 Restrínxese o aforo a unha persoa, para o que se empregarán sinais visuais. 

 Os baños usaranse de maneira similar a como se viña facendo, aínda que se 

asignará algún baño diferente a algún grupos para evitar esperas ou 

aglomeracións.  
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 Alumnado de Infantil, cada aula conta co seu propio baño, que usarán tamén 

no recreo. 

 Alumnado de 1º e  3º usarán o baño habitual situado na subida das súas 

escaleiras.  

 Alumnado de 2º usarán o baño situado ao lado da biblioteca. 

 Alumnado de  4º, e 5º usarán o baño de sempre, situado na súa zona. 

 Alumnado de 6º usarán o baño de xunta o despacho de administración. 

 

MATERIAL TIC 

 Dado que a aula STEAM estará ocupada polo comedor, o material TIC da 

mesma reubicarase na aula de PT e AL do edificio de Primaria e poderá seguir 

utilizándose.  

 Corresponde ao profesorado garantir a limpeza destes materiais así como dos 

ordenadores da aula, do rato e teclado despois do seu emprego, cando sexan 

compartidos. 

 

ORIENTACIÓN 

 As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito 

presencial cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa.  

 No caso de suspensión temporal da actividade presencial, o departamento de 

orientación continuará coa súa actividade de xeito telemático. 

 

CIRCULACIÓN POLO CENTRO 

 A circulación de todo o persoal que accede ao centro farase sempre pola parte 

dereita do corredor gardando a distancia de seguridade indicada. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Dada a organización en grupos de convivencia estable, este curso non se 

poderán realizar actividades e celebracións de centro (Magosto / Samaín, o 
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Nadal, Antroido, Letras Galegas, Festival de Fin de Curso…) que impliquen a 

xuntanza do alumnado ou a circulación continua de diferentes persoas por un 

mesmo lugar. 

 No caso de que as circunstancias permitan a realización de alguna saída 

didáctica, esta levarase a cabo respectando a normativa vixente no momento 

de realizala, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e ao transporte 

 A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva que 

organiza a ANPA, non se van levar a cabo debido á dificultade de garantir o 

cumprimento das medidas esixidas no protocolo. 

Terá consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de 

incumprimento polo alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan 

obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do 

presente protocolo. 

 

COMEZO DE CURSO,  REUNIÓNS PARA DAR A COñECER O PLAN 

 

É sumamente importante para o éxito do Plan de Adaptación covid 19 para o 

curso 2020-2021, o traballo coordinado de todos os implicados/as, e a colaboración 

das familias do alumnado. Canto máis respectemos as medidas expostas no mesmo 

e as normas de funcionamento recollidas neste documento menos posibilidades 

teremos de contaxios. Para cumprir con este protocolo e imprescindible coñecelo 

ben, tanto o persoal do centro como as familias. Convocaranse ás familias antes do 

comezo das clases a reunións por cada grupo de nivel, para informar sobre o 

mesmo.  Estas levaranse a cabo ou ben no salón de actos, pola súa amplitude, ou 

ben no exterior. 

O comezo do curso será escalonado, incorporándose primeiro, o día 10 de setembro, 

o alumnado de 3 e 4 anos de Infantil e 1º, 2º e 3º de Primaria; ao día seguinte 

comezará o resto do alumnado, 5 anos, 4º, 5º e 6º de Primaria. En Educación 

Infantil, para o alumnado que empeza de 3 anos, farase coma de costume o período 

de adaptación ao longo do mes de setembro. Este curso exepcionalmente tamén 

vemos necesario, tal e como se contempla na lexislación, facer un pequeno período 

de adaptación para o alumnado de 4 e 5 anos, tratando así de favorecer unha 

primeira toma de contacto co colexio despois dun período tan longo, case seis 
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meses, sen ver aos compañeiros nin ao profesorado. 

Os primeiros días do curso o profesorado dedicará parte do tempo co alumnado, a 

resaltar a importancia de cumprir as medidas de seguridade  para evitar os contaxios 

(máscara, distancia, hixiene de mans, ventilación…) tanto a nivel do colexio como da 

sociedade en xeral. Ademais presentaranse as normas específicas, adaptadas ao 

noso centro, para o seu correcto cumprimento, sobre todo no que respecta ás 

entradas, saídas e recreos. 

Previo ao inicio das clases, o profesorado titor manterá unha reunión co titor/a 

anterior do seu alumnado para obter información relativa ao mesmo en canto ao 

desenvolvemento do curso pasado, sobre todo no período non presencial. Ao 

comezo do curso o profesorado levará a cabo unha  avaliacion inicial, que permita 

identificar as dificultades do alumnado , así como as súas  necesidades de atencion 

educativa a través dos seguintes aspectos: 

 Análise dos informes de avaliacion individualizados do curso anterior 

 Deteccion das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019-

2020 así como a súa relación coa falta do desenvolvemento das 

correspondentes competencias clave 

 Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situacion emocional co fin 

de tomar as e decisions profesionais de actuacion por parte do profesorado 

As programacións didácticas para o curso 2020-2021 incorporarán as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como unha 

transición posible ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. Ademais 

elaboraranse contemplando os posibles escenarios, en funcion da situacion sanitaria: 

actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial. 

Ao longo do mes de setembro o profesorado traballará co seu alumnado, sobre 

todo de Primaria, o emprego da aula virtual co fin de estar preparados ante 

unha posible suspensión de clases. 

 

ATENCIÓN NO CENTRO 

Deberase evitar a entrada no interior do centro, primarase a atención telefónica 

(881866202) ou por correo electrónico (ceip.sigueiro@edu.xunta.es). Se é 

imprescindible a presencia física, é aconsellable pedir cita previa. Tamén se poden 

empregar estas vías para calquera dúbida, consulta ou suxerencia. 
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b. Actuación 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. 

• Dividir 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/as por aula e ao 

espazo dispoñible. 

• Evitar situacións de contacto físico. 

- Responsabilidade individual: 

• O profesorado debe 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 tamén 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: 

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. 

Corresponde ao Concello xestionar, planificar, organizar e desenvolver as medidas 

de limpeza do centro. 

- Hixiene xeral do centro: 
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• Realizar desinfeccións dos aseos dúas veces ao día. 

• Realizar unha limpeza de superficies de uso frecuente (pomos das portas, 

mesas, mobles, pasamáns, chans e outros elementos de similares 

características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos 

aseos) durante a xornada lectiva.  

• Facer limpeza de aulas e espazos comúns diariamente. 

• Establecer un control da ventilación correcta e abundante das aulas. 

• Desinfección dos elementos de uso común por parte do profesorado e 

alumnado. 

- Hixiene persoal: 

• Facer varias limpezas e desinfección de 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. 

- Rutinas de responsabilidade individual: 

• Os usuarios de espazos e elementos comúns deben adquirir a conciencia de 

desinfectar os materiais previamente ao uso: ordenadores, teléfono, 

fotocopiadora, cafeteira… 

• Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre ou cada alumno debe 

limpar e desinfectar periodicamente o seu material. 

• Facilitar o labor do persoal de limpeza: é traballo do alumnado e do 

profesorado ter as mesas ordenadas, os armarios, deixar as cadeiras 

levantadas e non deixar cousas polo chan. Deste xeito, o persoal de limpeza 

pode optimizar o seu tempo de traballo e dedicalo aos labores propios. 

- Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente: 

• Xel: en todas as aulas e espazos comúns. 

• Xabón: nos aseos. 

• Panos desbotables: en todas as aulas e aseos. 
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• Solución desinfectante e panos de limpar: en todas as aulas. 

Protección: 

- Uso de máscara: 

• Uso obrigatorio para todo o profesorado e alumnado a partir de 6 anos. 

• Uso recomendable para o resto do alumnado en espazos comúns. 

- Pantallas: 

• Para aquelas actividades lectivas nas que o emprego de máscara sexa 

incompatible. 

- Mamparas: 

• Para realizar trámites coas familias instalouse unha no despacho de 

administración e outra en conserxería. 
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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. 

As recomendacións básicas para que un alumno/a (ou familia) poida seguir a 

formación a distancia de maneira satisfactoria son:  

• Saber acceder á aula virtual (de infantil a 4º de primaria) e a EVA – Edixgal 

(5º e 6º de primaria). 

• Manexarse a través dos diferentes cursos/áreas nos que estea matriculado/a 

(infantil a 6º). 

• Envío de tarefas a través da aula virtual ou correo electrónico (infantil a 4º) e 

da plataforma EVA (5º e 6º). 

• Manexo do correo electrónico e funcionalidades básicas (editar un texto, 

anexar un arquivo...). 

• Consulta do calendario, cualificacións e envío de mensaxes por vía 

interna da aula virtual e de EVA. 

• Saber conectarse a unha videoconferencia e interactuar coas 

funcionalidades básicas do programa.  

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

comunicación existentes no centro, que son, ademais do teléfono as seguintes: 

• Aplicación Abalarmóbil, dende a que poden realizar consultas relacionadas 

co ámbito académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou 

profesorado.  

• Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información 

e realizar outro tipo de trámites. A dirección empregada será a corporativa: 

ceip.sigueiro@edu.xunta.gal 

Durante as primeiras semanas do curso levaranse a cabo accións formativas para o 

alumnado por parte do profesorado titor, coa colaboración dos mestres 

especialistas e o equipo TIC. No caso de volver ao ensino non presencial, serán os 

titores en colaboración co departamento de orientación os encaragados de detectar 

posibles carencias de equipamento ou conectividade que transmitirán ao equipo 

Covid para tratar de solventalas. 

mailto:ceip.sigueiro@edu.xunta.gal
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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 tamén ao 

colexio. Nesta volta dende as 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 nivel social é importante traballar o tratamento que reciben as persoas 

contaxiadas ou con síntomas. Tomar precaucións non implica desprezo e 

rexeitamento pois calquera de nós podemos pasar por esa situación aínda sendo 

moi prudentes.  

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.  

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 acabe. 

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. 

Será o departamento de orientación o encargado de coordinar e deseñar as 

actividades dirixidas a atender estes aspectos, tendo en conta que serán 

actividades realizadas ao inicio do curso dirixidas polos titores ou titoras de cada 

un dos grupos estables de convivencia. 

 

Sigüeiro, 1 de setembro de 2020 


