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INTRODUCCIÓN 

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 devanditas instrucións indícase que, co fin de facilitar a incorporación do 
alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial durante o 
curso 2019/2020, o equipo directivo elaborará un Programa de Acollida que 
será presentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolverá nas 
dúas primeiras semanas do curso, coa organización de actividades 
globalizadas que informen, polo menos, dos seguintes aspectos: 

 Novas normas de organización e funcionamento do centro.  
 

 Actuacións de prevención, hixiene e protección.  
 

 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. 
 

 Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 
actividades grupais de acollida e cohesión.  
 

 

 

 

 

Data de presentación ao Consello Escolar :   3 de setembro de 2020 
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1.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 
centro.  

Resumimos as máis salientables no seguinte cadro: 

 

TEMA MODIFICACIÓN 

Horario de entrada  Educación Infantil:   De 8:50h a 9:05h 
 
Educación Primaria : De 8:50h a 9:05h 
 

Horario de saída  Educación Infantil:  Abrirase o portal ás 13:45h 
 
Educación Primaria: 
1º e 2º: Empezan a baixar ás 13:45h 
3ºA/B:  Empezan  a baixar  ás 13:50h 
4º,5º e 6º: Empezan a baixar ás 13:50h 
 

Forma de realizar as 
entradas 

Educación Infantil: 
- O alumado desta etapa poderá entrar acompañado só 
por un familiar, que deberá usar mascarilla. 

- - Bordearán o edificio pola dereita e irán 
directamente á aula, respectando a distancia de 
seguridade. Na entrada do patio de Ed. Infantil 
haberá material de desinfección para adultos; o 
alumnado desinfectará as mans ao entrar na 
aula. 

  
Educación Primaria: 
-  O alumnado de Ed. Primaria entrará só, gardando a 
distancia de seguridade, e accederá directamente á 
súa aula sen facer fila. Na entrada do edificio haberá 
material de desinfección para utilizalo antes da subida 
ás aulas. 
- O alumnado de 1º, 2º e 3º nivel entrará pola  porta 
esquerda da entrada principal e subirá polas escaleiras 
principais según indiquen as frechas vermellas de 
subida. Accederán á primeira planta pola porta dereita 
e, seguindo a sinalización,  irán directamente á aula. 
- O alumnado de 4º, 5º e 6º nivel entrará pola porta 
dereita da entrada principal e dirixirase ás escaleiras 
secundarias. Subirá pola dereita das mesmas según 
indiquen as frechas azuis de subida e irá directamente 



 

 

á aula. 
 
 

Forma de realizar as 
saídas 

Educación Infantil: 
- Abrirase o portal de acceso ás 13:45 e poderá entrar 
un só acompañante por alumno/a levando a mascarilla 
posta. Dirixirase á aula correspondente polo lugar 
establecido  para que o titor/a lle faga entrega do seu 
fillo/a e sairá ao exterior. Non se permite que o 
alumnado na saída quede formando agrupacións no 
patio ou que xogue no mesmo, igualmente non deben 
facelo na vía pública. 
 
Educación Primaria: 
- O alumnado de Ed. Primaria  comezará a saír según o 
horario especificado anteriormente. 
 
- Poderá entrar no recinto, con mascarilla, un 
acompañante por alumno/a. 
 
- Procurando manter a distancia de seguridade, 
recollerá o seu fillo/a e sairán ao exterior. Non se 
permiten agrupacións no patio nin xogos no mesmo. 
Igualmente, non deben formar agrupacións na vía 
pública. 
 

Gardas de entrada  - Un mestre/a en cada porta de acceso. 
 
- Profesorado  nos corredores vixiando a circulación 
polo mesmo e a entrada na aula. 
 
- O profesorado de Ed. Infantil recibirá ao alumnado na 
porta da aula. 
 

Horario de recreo  Establécense 2 turnos de recreo, tanto para Ed. Infantil 
como para Ed. Primaria: 
 
- Quenda A: 11.25 a 11.55h. (3 grupos de Ed. Infantil e 
3 grupos de Ed. Primaria). 
 
- Quenda B: 11.55 a 12.25h. (3 grupos de Ed. Infantil e 
4 grupos de Ed. Primaria) 
 

Espazo de recreo  Educación Infantil: 
- Dividirase o patio de infantil en 3 zonas, unha para 
cada grupo. 
 
Educación Primaria: 
- O patio  de Ed. Primaria estará dividido en 4 zonas, 
unha para cada grupo. 
 



 

 

Acompañamento do 
alumnado 

- Só poderá entrar un acompañante por alumno/a no 
recinto escolar: nas entradas, nas saídas ou na 
incorporación ou retirada de alumnado durante a 
xornada lectiva. 
 

Uso de a seos  Educación Infantil: 
- O uso dos aseos será xestionado polos titores/as, 
asignándolle dous lavabos e dous urinarios a cada 
clase. 
 
- O persoal coidador que teña que cambiar a algún 
alumno/a  farao no cuarto de aseo habilitado para este 
fin, que xa conta co mobiliario axeitado e co material 
covid necesario. 
 
Educación Primaria: 
- En Ed. Primaria o uso dos aseos estará limitado a 
unha simultaneidade de dous alumnos/as. 
 
- Para controlar a limitación de aforo nos baños haberá 
un sistema de sinalización que indicará se están 
ocupados ou non.  
 
- Tamén se colocarán bandas horizontais para marcar o 
punto de espera, onde só poderá haber  unha persoa. 
 

Circulación polo 
centro 

- Haberá que respectar os sinais de circulación. En 
todo caso, circularase sempre pola dereita. 
 

Biblioteca  - A biblioteca poderá ser usada ata un 50% do seu 
aforo. 
 
- Cada grupo terá reservada 1 hora semanal  para 
efectuar o préstamo/devolución de libros. 
 
- Os libros devoltos permanecerán en caixas 
identificativas e illadas como mínimo 4 horas antes de 
volver aos andeis. 
 
- Na biblioteca non está permitido o uso de xogos de 
mesa e materiais semellantes de uso compartido. 
 
- Os usuarios da biblioteca hixienizarán as mans antes 
e despois da estancia na mesma, e tamén hixienizarán 
 os postos que teñan ocupado.  
 
- Polas tardes seguirá aberta para o alumnado de Ed. 
Primaria, limitando o aforo se fose preciso. 
 

Aula de informática  - Existirá un horario de emprego semanal para cada 
nivel educativo.  



 

 

 
- Os equipos serán desinfectados antes e despois de 
ser utilizados por un grupo de convivencia estable. 
 

Actividades 
internivelares 

- Debido á organización en grupos de convivencia 
estable, non se levarán a cabo actividades nas que se 
mesture alumnado de diferente nivel. 

Titorías  - Preferiblemente serán telemáticas, aínda que se 
permitirán as presenciais coas normas de seguridade 
reflectidas no Plan de Adaptación. 
 

Orientación  - Priorizarase a comunicación por teléfono ou 
videochamada, deixando constancia da mesma nos 
pertinentes documentos. 
 
- Só se atenderá presencialmente en casos 
excepcionais e sempre con cita previa e coas debidas 
medidas de protección. 
 

Atención Secretaría/ 
Dirección 

- Atenderase preferentemente de maneira telemática 
ou por teléfono. Presencialmente será con cita previa. 
 
- Pódese solicitar a través do teléfono 881960920 ou 
por correo electrónico. 
 

 

Reunións de principio de curso coas familias de Ed.  Infantil 

Realizaranse baixo as seguintes normas de seguridade: 

- Un único asistente por alumno/a. 

- Uso obrigatorio de máscara. 

- Separación entre cadeiras  dun mínimo de 1,5 m. 

- Limitación do aforo según a normativa vixente. 

- Serán realizadas alternando dous espazos: a sala de usos múltiples e o 
ximnasio. Ventilarase o espazo utilizado e realizaranse as labores de limpeza 
nas cadeiras empregadas antes da seguinte reunión. 

Comezo das clases (10/09/2020) 

Realizarase unha incorporación gradual do alumnado nos seguintes días e 
horas: 

XOVES, 10 / 09 / 2020 

4º de Ed. Infantil (3 anos): Seguirán o período de adaptación.(Explicarase na 
reunión coas familias) 



 

 

5º de Ed. Infantil (4 anos): Entrarán ás 9:15 h (A mesma clase do curso pasado) 

1º e 2º de Ed. Primaria:  Entrarán ás 9:30h 

3º de Ed. Primaria:  Entrarán ás 9:00 h. 

VENRES, 11 / 09 / 2020 

4º de Ed. Infantil (3 anos): Seguirán o período de adaptación. 

5º de Ed. Infantil (4 anos): Entrarán de 8:50 a 9:05h 

5º de Ed. Infantil (5 anos): Entrarán de 8:50 a 9:05h (A mesma clase do curso 
pasado) 

1º, 2º e 3º de Ed. Primaria: Entrarán de 8:50 a 9:05h 

4º de Ed. Primaria:  Entrará ás 9:15h 

5º e 6º de Ed. Primaria:  Entrarán ás 9:30h 

 

Entrega de material 

- As familias do alumnado de Ed. Infantil poden entregar o material en 
conserxería antes do comezo das clases. Deberá vir nunha bolsa co nome do 
alumno/a por fóra. 

- O alumnado de Ed. Primaria irá traendo os libros de maneira escalonada 
según o horario que se repartirá o primeiro día de clase. Fará o mesmo co 
material, non é preciso traelo o primeiro día todo xunto; pode traerse repartido 
en varios días. 

 

2.ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

a) DE PREVENCIÓN: 

 Evitar aglomeracións: 

- Diseminar as entradas e saídas do alumnado. 

- Sinalizar as rutas que debe seguir o alumnado para acceder ás aulas. 

- Regular o acceso aos aseos. 

- Establecer máis quendas de recreo. 

- 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. 

- Distribuir as mesas nas aulas de tal xeito que exista a maior separación 
posible entre o alumnado. 

- Evitar situacións de contacto físico. 

 Responsabilidade individual: 
 

- O profesorado debe comprometerse a realizar un autotest antes de acudir ao 
centro para evitar ir a traballar con sintomatoloxía compatible co covid. 
 
-  As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus 
fillos/as ao colexio se presentan algúns dos síntomas compatibles co covid. 
Para iso deberán facer 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. 
 
b) 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, tendo en conta ademais que se abren novas aulas este curso. 

- Realizar desinfeccións dos aseos e outras zonas de uso común dúas veces 
durante o horario lectivo. 

- 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 clases. 

- Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado. 

 Hixiene persoal: 

- Desinfectar o calzado utilizando as alfombras colocadas en todas as entradas. 

- Facer varias limpezas e desinfección de mans. Haberá dispensadores de xel 
hidroalcohólico nas aulas e xabrón 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. 

- Aprender a usar correctamente a máscara e do xeito de poñela e sacala. 

- Habituarse ás rutinas de responsabilidade individual como limpar os 
elementos propios de traballo: mesa, bolígrafos... Isto non elimina a limpeza 
que poida realizar o persoal adicado a este fin. 

Elementos de limpeza existente no centro: 

• Xel / solución hidroalcohólica en todas as aulas e espazos comúns. 
• Xabrón nos aseos. 
• Panos desbotables en todas as aulas, baños e espazos comúns. 
• Solución desinfectante nas aulas. 

C) DE PROTECCIÓN: 

 Uso de máscara: 

- O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con 
independencia do mantemento da distancia interpersoal. 

- O alumnado e 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 adtividades lectivas nas que o emprego da máscara sexa 
incompatible. 

- Para as tarefas de desinfección e limpeza de baños (ou gafas de protección 
ocular). 

 Mamparas: 

- Nas aulas de PT e AL e no Dpto. de Orientación, para ser empregadas na 
realización de tarefas que o requiran. 



 

 

- No despacho de dirección, para realizar trámites coas familias. 

 

3.ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA 
COMPETENCIA DIXITALNO 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. 

Nos primeiros días 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. 

No mes de setembro, os titores/as 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. 

 darase traslado á Consellería dos mesmos para que aporten a solución ante 
un posible ensino a distancia. 

A formación básica que un alumno/a (ou familia) debe acadar para poder ter un 
mínimo de garantías no caso de realizar unha docencia non presencial é: 

• Acceso á aula virtual  e envío de tarefas ( de Ed.  Infantil ata 4º de Ed. 
Primaria). 

• Acceso a EVA - Edixgal  e envío de tarefas ( 5º e 6º de Ed. Primaria). 
• Xestión da súa conta na aula virtual ou no EVA-Edixgal e 

funcionalidades básicas: videos,documentos, tarefas…(de 3º a 6º de Ed. 
Primaria o alumnado, e Ed. Infantil e 1º/2º de Ed. Primaria, as familias).  

• Consulta de cualificacións e comentarios.  
• Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual e de EVA. 
• Saber acceder ao blog de aula. 

As familias deben coñecer e manexar as seguintes vías de información e 
comunicación existentes no centro: 

• 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 interactuar co profesorado. 

• Correo electrónico : vía formal para realizar consultas, transmitir 
información e realizar outro tipo de trámites. A dirección empregada será 
a corporativa: ceip.viladerutis@edu.xunta.gal 

• Teléfono: comunicación directa e inmediata, existen dúas liñas, o 
881960920 ( dirección), 881960921( conserxería) 

 

4.ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, 
MEDIANTE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN GRUPO DE 
ACOLLIDA E COHEXIÓN  

É evidente que o covid trouxo consigo cambios na maneira de relacionarse cos 
demais e que supón un gran cambio tamén no colexio. Temos que aprender a 
socializar con distancia, sen o contacto físico tan importante nestas idades e 
ademais, a máscara dificulta a transmisión de emocións. 

As actividades grupais de acollida estarán basadas nos seguintes aspectos: 

- Deberase traballar o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. Se un 
compañeiro/a se ve afectado/a polo virus, non é motivo de discriminación 
senón de comprensión, pois todos e todas estamos expostos ao contaxio. 

- O mesmo faremos coas persoas que presenten síntomas compatibles, 
tomaranse precaucións pero non se pode producir un rexeitamento ou 
desprezo.Teremos que deseñar actividades de sensibilización. 

- Teremos que transmitir que se trata dunha situación transitoria e que o 
esforzo que estamos a facer é un beneficio para todos/as, porque contribúe a 
frear o virus  e conseguir que esto remate antes. 

- Debemos tamén deseñar accións que  induzan a que o alumnado se exprese, 
transmita as súas emocións, opinións... porque necesita ser escoitado.  

- A mímica pode resultar útil para substituír accións que impliquen contacto 
físico,  como unha aperta, un bico... 

Na primeira reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica faranse 
propostas concretas coas aportacións do Departamento de Orientación, que 
coordinará e atenderá estes aspectos . Serán actividades realizadas ao inicio 
de curso dirixidas polos titores/as  de cada grupo estable de convivencia. 

 


