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A) Contextualización. 

Segundo as instruccións do 30 de xullo, 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 centro educativo elaborará un “Programa 

de Acollida”. 

 

B) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

Seguindo o Plan de Adaptación do Ceip Manuel Villar Paramá achégase a seguinte 

organización e instruccións para a Comunidade Educativa. 

> ENTRADAS: 

o O alumnado transportado de Primaria e Infantil entrará no centro a partir das 8:50 

horas como é habitual e dirixiranse ás súas aulas correspondientes accedendo ás 

mesmas polo porche traseiro do centro, en fila e gardando sempre a distancia de 

seguridade entre eles/as.  

o O alumnado non transportado de Infantil fará a súa entrada pola porta principal. 

o O alumnado non transportado de Infantil e Primaria fará a súa entrada ás 9:00 h. 

o O alumnado de primaria non transportado entrará no centro pola porta do 

aparcamento dos autobuses e incorporarase ás súas aulas en fila e mantendo 

sempre a distancia de seguridade entre eles/as. 

o Mentras dure a situación de emerxencia sanitaria, o profesorado que teña 

docencia a primeira hora da mañán  estará na aula ás 8:50 horas para acoller ao 

alumnado e vixiar que se cumpran as normas de hixiene e distancia. 

o Todo o alumnado, tanto de Infantil como de Primaria levarán máscara. 

 

No caso do alumnado de 4º de Educación Infantil, durante o período de adaptación, 

poderán ser acompañados do pai/nai ata a porta da aula, pero entrando en último 

lugar e evitando coincidir no espazo co resto do alumnado. 
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Nos casos en que o alumnado chegue ao centro fóra do horario de entrada, o 

alumnado de Educación Infantil poderá ser acompañado por un dos proxenitores ata a 

aula de Infantil. 

A partir de 1º de Primaria será o alumno/a o que acceda á aula sen acompañamento 

da familia seguindo o traxecto habitual de entrada.  

 

> SAÍDAS:     

o Para a saída do centro flexibilizarase o horario dentro da última hora lectiva. O 

alumnado de Infantil sairá ás 13:50 e o de Primaria ás 13:55 h. 

o O alumnado non transportado de Infantil organizarase en dous grupos burbulla no 

porche da entrada principal do centro e será recollido a partir das 13: 50 h. por un só 

membro da unidade familiar. 

o O alumnado de Primaria sairá ás 13:55 h. pola porta traseira do edificio principal en grupos 

estables de convivencia e dirixiranse aos seus autobuses correspondentes en fila, gardando 

sempre a distancia de seguridade entre eles. 

o Non se permite que o alumnado na saída quede formando grupos nos patios ou xogar 

nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 

Asemade, informarase ás familias da necesidade da responsabilidade persoal de non 

facer agrupamentos nos accesos ao centro escolar. 

o O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída, velará por que 

o alumnado esté preparado para saír ordenadamente e respectando a distancia de 

seguridade no horario establecido pola Dirección de xeito que se eviten demoras. 

o Cada profesor/a acompañará o grupo no que impartiu clase na última hora para 

ordenar as saídas e evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto.  

 

 

 

 

> FLUXO DE MOVEMENTOS DURANTE A XORNADA ESCOLAR: 



CEIP Manuel Villar Paramá 

Na planta Baixa do edificio principal sinalizaranse os sentidos de entrada e saída de 

cara ás escaleiras e ao longo dos pasos ata o primeiro andar. O grupo estable de 

convivencia de Infantil terá todas as clases na súa aula de referencia e só se 

desprazarán ao pavillón na sesión de psicomotricidade usando a porta traseira do 

edificio principal. 

O alumnado, tanto de Educación Infantil como de Primaria, despois do recreo 

SEMPRE será recollido e acompañado para regresar á aula polo profesorado co que 

ten clase a continuación. 

Na primeira planta do edificio principal o corredor estará sinalizado no chan indicando 

a dirección de circulación para os desprazamentos. Usarán as escaleiras de acceso ás 

aulas facendo uso da marxe dereita. 

As quendas de entrada dos recreos serán ordenadas, empezando dende 1º de Primaria 

a 6º, quedando para o final o alumnado de Infantil. 

Ao finalizar o recreo os alumnos/as IRÁN DIRECTAMENTE ÁS AULAS, NON PODERÁN 

PARAR NOS BAÑOS. Á volta do recreo será o profesorado que teña docencia no grupo 

o que regule o fluxo de asistencia ao baño controlando a hixiene de mans e o aforo. 

> AGRUPACIÓNS: 

Grupos de Convivencia Estable cuxos membros poden socializar e xogar entre si sin ter 

que manter a distancia interpersoal de forma estrita. Estes grupos de convivencia 

estable deberán evitar a interacción con otros grupos do centro educativo, limitando 

ao máximo o número de contactos, o que non faría necesario gardar a distancia 

interpersoal de 1 metro en aula. 

Non se fará uso da biblioteca do centro para evitar o fluxo de alumnado, senón que 

farán uso da biblioteca de aula. O titor/a poderá coller exemplares da biblioteca do 

centro para que o alumnado do seu grupo estable de convivencia poida facer uso 

doutros libros. 

Cada vez que se devolvan os libros utilizados á biblioteca, estos estarán en cuarentena 

nunha caixa para o efecto durante 24 horas para poder volver a úsalos 



CEIP Manuel Villar Paramá 

> TITORÍAS COAS FAMILIAS: 

Terán lugar preferentemente por vía telefónica, dende o teléfono do centro. Os 

titores/as tamén facilitarán un correo electrónico de contacto a principio de curso. A 

través de vías corporativas e telemáticas co uso da aplicación CISCO WEBEX ou envío 

de mensaxes por ABALAR MÓBIL tamén son outras opcións. En casos excepcionais 

poderanse levar a cabo reunións presenciais atendendo ás condicións de seguridade e 

utilizando un espazo habilitado para tal fin que permita manter a distancia mínima e 

que conte con xel hidroalcohólico.  A titoría será individual e tanto o proxenitor/a 

como o profesorado farán uso da máscara. Primarase, sempre que se poida, o uso de 

espazos exteriores ou nas dependencias do centro que estean próximas á entrada do 

mesmo. 

> CONVOCATORIAS E REUNIÓNS DE CLAUSTROS, CCP, COMISIÓNS E CONSELLOS 

ESCOLARES 

Todas as convocatorias de reunións serán remitidas por correo electrónico, do mesmo 

modo se enviará a documentación necesaria para o desenvolvemento da reunión 

(documentos a aprobar). Polo que todo o profesorado ten a obriga de facer revisión 

diaria do seu correo electrónico corporativo. 

As reunións de Claustro e CCP terán lugar de forma presencial na sá de profesorado, 

sempre que a situación sanitaria o permita, así como as restantes reunións: EDLG, TIC, 

extraescolares e complementarias, Departamento de Orientación… No caso de non ser 

recomendable, as reunións faríanse a través de vías corporativas e telemáticas co uso 

da aplicación CISCO WEBEX. 

O Consello Escolar celebrará as súas reunións de forma presencial se a situación 

sanitaria o permite. No caso de non ser recomendable, as reunións faranse de xeito 

telemático. 

> USO DE MÁSCARA NO CENTRO: 

Usarase SEMPRE (con excepción do alumnado de Infantil, aínda que é altamente 

recomendable) máscara durante: 

o Desprazamentos polo centro, de forma individual ou en grupo. 
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o Durante a xornada lectiva. 

o Nos desprazamentos aos aseos durante as actividades lectivas. 

o Na entrada e saída do centro. 

o Nos recreos 

o No transporte. 

o Na biblioteca. 

o No comedor (pendente da decisión da ANPA) mentres non están 

comendo/bebendo). 

o Nas reunións de Claustro, Consello, xuntas electorais, titorías coas familias, 

departamento de orientación,… 

o Nas actividades de Educación Física que non permitan manter a distancia mínima. 

o Todo o alumnado traerá unha máscara de repuesto e un estoxo para gardala.  

Para o acceso ao centro toda persoa, tanto da comunidade educativa como externa, 

terá que levar máscara. 

> NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS: 

Este curso non se realizarán actividades e celebracións de centro que xuntaban gran 

cantidade de xente. Deste xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica 

non se celebrarán actos masivos no centro. De ser o caso, as conmemoracións 

realizaranse en grupos estables de convivencia. 

As saídas didácticas, se se considera oportuno por parte do equipo docente, poderán 

levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, sobre todo 

en canto ao aforo de museos e salas e as normativas de transporte.  

> NORMAS PARA O USO DAS AULAS: 

Cada alumno/a terá o seu material diferenciado na súa mesa nun estoxo ou 

cartucheira no que garde o seu material de forma diferenciada. 

O alumnado de Infantil poderá deixar o material co que estea a traballar. De haber 

mochila lixeira, os libros que non se estean usando quedarán na casa. 

Non se compartirá ningún material sen a previa desinfección do mesmo- 
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Cada alumno/a terá unha percha individual para colocar a súa ropa. 

No caso de aulas que son usadas por máis dun grupo, se deberá desinfectar a mesa e a 

cadeira utilizada antes de abandonar a aula. Ademáis a aula será ventilada durante 5 

ou 10 minutos. 

O profesorado debe realizar a hixiene de mans e desinfección de cadeira e material 

común na sala de profesores así como manter a distancia de seguridade.  

> RECREOS: 

Manterase o mesmo horario pero dividirase o espazo para cada unha das clases (ver 

planos no Plan de Adaptación).  

> MERENDAS: 

A merenda da mañá tomarase dentro da aula antes de baixar ao patio, o profesorado 

responsable do grupo nese momento encargarase da vixiancia da limpeza de mans 

antes e despois. 

> COMPROMISO REALIZACIÓN AUTOENQUISA CLÍNICA: 

Diaria, tanto por parte do profesorado como por parte do alumnado (realizarano as 

familias do alumnado no seu propio fogar antes de asistir ao colexio). 

 

C) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

 

o Corresponde á empresa de limpeza actual do centro, CASTEDO S.L. xestionar, 

planificar, organizar e desenvolver todo o que a medidas de hixiene se refire. 

Haberá persoal de limpeza permanente durante a xornada lectiva. 

o Creación Equipo Covid que actuará como referencia para o resto do persoal, 

profesorado, alumnado e familias en relación ás funcións recollidas no Plan de 

Adaptación á situación Covid 19 no curso 2020/2021 Ceip Manuel Villar Paramá. 

o Determinación do espazo de illamento COVID, aquelas persoas ou alumnado nas 

que se detecten síntomas serán illadas no cuarto que se atopa na zona de 

despachos mentres no se xestiona o seu traslado. O alumnado estará acompañado 
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por un dos docentes que imparta docencia a dito alumno/a. Abrirase a ventá deste 

espazo mentres a persoa está nese lugar, que contará con: 

- Máscaras cirúrxicas para adultos e infantís. 

- Cubo para lixo con pedal, tapa e bolsa de plástico. 

- Solución hidroalcohólica. 

- Panos individuais desbotables.  

Este recuncho é seleccionado por non ter un uso habitual dentro da vida do centro, a 

actividade diaria pode realizarse con total normalidade sen o seu uso, está na planta 

baixa (facilitando a saída do centro) e ao lado de Dirección onde se atopa o teléfono do 

centro. 

No caso de ser necesario illar a unha persoa, o equipo Covid avisará ao persoal de 

limpeza para que extreme as medidas preventivas e de desinfección. Antes da súa 

desinfección, sinalizarase a prohibición do paso a ese espazo mediante un cartel visible 

a todo o persoal do centro e deixarase con ventilación constante. 

• Medidas xerais de protección individual, recollidas no Plan de Adaptación. 

• Rexistro e inventariado e protocolo de compra e difusión do material de 

protección, recollidas no Plan de Adaptación. 

• Xestión de abrochos, recollida no Plan de Adaptación. 

• Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas 

marxes do corredor, segundo a cartelería recollida no Plan de Adaptación. 

• Incluirase no horario de aula diario os momentos de lavado e desinfección de mans  

ao final das actividades do día e tras a merenda, etc… para crear hábitos e rutinas 

de hixiene. 

• As ventás das aulas quedarán abertas durante a xornada escolar, se o tempo o 

pemite, e durante o recreo ou sempre que se realicen actividades fóra da aula. 

• Poderase realizar a psicomotricidade e outras actividades de aula, sempre que a 

climatoloxía o permita, ao aire libre. 
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D) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 

neceraia 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. 

• Todo o profesorado do centro ten una formación básica que lle permite empregar 

as aulas virtuais e proporcionarase material de axuda e formación para que todo o 

profesorado poida facer uso da aula virtual. 

• En calquera caso, a coordinadora do equipo TICs con axuda do seu equipo, será a 

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, co responsable Abalar de zona, divulgar accións 

de formación…) tamén forman da parte das tarefas do equipo TICs. 

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

funcionamento da aula virtual. 

E) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante realización de 

actividades grupais de acollida e cohesión 

 

o O obxecto do Ceip Manuel Villar Paramá é desenvolver unha aprendizaxe 

favorecedora da educación integral de persoas, en convivencia positiva, na que a 

diversidade sexa eixo vertebrador, evitando todo tipo de discriminación no proceso 

educativo, respectando e valorando as diferenzas que existen entre as persoas que 

aquí conviven e que ten como base a aprendizaxe manipulativa, construtiva e 

cooperativa. 

o Potenciarase unha educación eficaz e competencial en base a adquisición de 

hábitos saudables, e dinámicas de traballo cooperativo, que prepare ao alumnado 

para a participación activa na vida real no momento presente e futuro, dende unha 

perspectiva persoal e social. 
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o Seguindo 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, 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, a   metodoloxía  de  aula e  a  metodoloxía  de  traballo  potenciarán 

tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as 

competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como 

recurso didáctico, actividades que favorezan a autoaprendizaxe, o pensamento 

crítico e creativo e a investigación mediante proxectos de traballo  entre   

outras.   Por   este   motivo   o   alumnado   en ocasión traballará  por  grupos   

dentro   do   grupo  estable   para   motivar   ao alumnado  cara  ás  aprendizaxes  

activas. 

o Os docentes e o alumnado empregarán a máscara de xeito continuado dentro e 

fora da aula nos niveis de Primaria. En Educación Infantil non será necesario, aínda 

que é altamente recomendable. 

o A aprendizaxe das medidas hixiénico-sanitarias serán eixo vertebrador do proceso 

de ensinanza-aprendizaxe da nosa comunidade educativa pola transcendencia 

social que ten no momento histórico actual. 

Durante a asemblea inicial dentro da aula e diariamente lembrarase, empregando a 

cartelería de aula, os seguintes aspectos ao alumnado: 

 

• 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. 

• Valoración das entradas e saídas 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 
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na aula. Valoración en grupo aula desta medida e posta en común do 

acontecido para establecer aquilo no que temos que mellorar. 

• Seguimentos da cartelería nos accesos ás aulas e aos espazos comúns. 

• Uso na dinámica de aula dos dispensadores de solución hidroalcohólica na 

entrada e en espazos comúns. 

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

alcohólica atendendo ás características de cada grupo, creación de normas 

de aula entre o alumnado. 

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

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

actividades, cada vez que van ao baño) ademais de medidas de educación 

sanitaria. 

• Emprego de xabón e papel para secar as mans nos espazos correspondentes 

coma o baño. 

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de 

hixiene respiratoria: 

 

a) Ao 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. 

b) Realizar hixiene de mans mínimo cinco veces ao longo da xornada 

escolar, 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 ou usar os 

aseos. 

c) Manter a distancia física recomendada fóra da aula estable e 

dentro sempre que sexa posible. Empregar a máscara de 

protección. Informarase do uso correcto da mesma e de como 

poñela e sacala de xeito lúdico e manipulativo. 

 

• Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co resto do persoal e 

alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao 
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posto escolar, así como nos tempos de descanso. 

• Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula.  

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos 

seus/súas compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre empregarán o 

espazo diferenciado para o material de cada alumno de xeito que non 

permita ser manipulado por outros compañeiros. 

• Os equipos de traballo e material manipulativo de uso común 

desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa, 

gardando corentena de 24h se é o caso. 

• As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene 

que procedan. 

 

Saliéntase que este é un Plan vivo, adaptable e modificable no que toda a Comunidade 

Educativa fará as súas achegas asumindo as funcións que lle corresponden. 

 

                                      

 


