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1. Normas de organización e funcionamento do centro.

O plan de adaptación a situación COVID-19 na escola implica o cambio dunha serie de 
aspectos na organización e funcionamento do centro. Estes cambios recollidos no plan, 
resúmense do seguinte xeito:

a) ENTRADAS E SAÍDAS.

A entrada ata o de agora no centro facíase por unha única porta; neste curso 20/21, 
habilítanse 6 entradas distintas para diferentes cursos. Para as saídas as portas 
asignadas e recorridos serán os mesmos que nas entradas, exceptuando unha pequena 
modificación en Educación Infantil que detallaremos a continuación. 

NIVEL ENTRADA SAÍDA

4º CURSO INFANTIL PORTA PRINCIPAL PORTA PRINCIPAL

5º CURSO INFANTIL PORTA PRINCIPAL PORTA PRINCIPAL

6º CURSO INFANTIL PORTA PRINCIPAL PORTA PRINCIPAL

1º PRIMARIA TRASEIRA EDIFICIO
PRINCIPAL

TRASEIRA EDIFICIO
PRINCIPAL

2º PRIMARIA LATERAL 
BALONCESTO

LATERAL 
BALONCESTO

3º PRIMARIA PORTALÓN PISTA 
ARRIBA

PORTALÓN PISTA 
ARRIBA

4º PRIMARIA TRASEIRA EDIFICIO
PRINCIPAL

TRASEIRA EDIFICIO
PRINCIPAL

5º PRIMARIA PORTA PEQUENA 
PISTA ARRIBA

PORTA PEQUENA 
PISTA ARRIBA

6º PRIMARIA PORTA PEQUENA 
PISTA ARRIBA

PORTA PEQUENA 
PISTA ARRIBA

ALUMNADO TRANSPORTADO PORTA 
APARCADOIRO

PORTA 
APARCADOIRO

O horario de entrada ao centro será de 9:15 a 9:30. O alumnado entrará pola súa porta 
correspondente e accederá directamente ás aulas no caso de Educación Primaria. 

No caso de Educación Infantil, o alumnado accederá ao patio cuberto á zona delimitada 
pola cor da súa clase, alí estarán os mestres agardando por eles/elas.

O acceso ao centro dos proxenitores na entrada está restrinxido agás no caso de 4º de 
Educación Infantil no que accederá soamente cun proxenitor ou persoa autorizada. 

O alumnado con NEE que o precise será recollido na entrada que lle corresponda polas
coidadoras ou, no seu defecto, polo profesorado de apoio asignado. Será acompañado
tamén nas saídas.
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O profesorado estará realizando gardas para controlar o correcto funcionamento das 
entradas e saídas. 

Nas entradas, estableceranse quendas de garda en cada porta, entre os diferentes 
recorridos e nas aulas para controlar o acceso dos alumnos/as á aula e o comezo do 
proceso de hixienización.

Na saída, entregarase ao alumnado pola porta correspondente. No caso de Educación 
Infantil, permitirase o acceso dun proxenitor ou persoa autorizada por alumno/a. Ditos 
proxenitores terán que agardar no espazo do patio cuberto da clase do seu fillo/a onde se 
entregarán aos alumnos/as.
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A saída será ás 14:20 no caso de Educación Infantil e 14:30 no caso de Educación 
Primaria.

b) RECREOS.

Para a realización dos recreos estableceranse dous turnos diferenciados. En cada turno, 
cada clase ocupará un espazo físico propio. Cada semana rotarán de espazo. 

As quendas de recreo serán os seguintes:

1ª Quenda: De 12:00 a 12:25. As clases que sairán nesta quenda serán as seguintes:

- 4º Infantil A / 5º Infantil A /6º Infantil A

- 1º A / 1ºB / 1ºC

- 2ºA / 2ºB

- 3ºA / 3ºB 

- 4ºA

2ª Quenda: De 12:30 a 12:55. As clases que sairán neste turno serán as seguintes:

- 4º Infantil B / 5º Infantil B / 6º Infantil B

- 4ºB / 4ºC

- 5ºA / 5ºB / 5ºC

- 6ºA / 6ºB / 6ºC

O profesorado controlará os espazos de recreo nunha proporción de 1 cada 25 alumnos 
en Educación Infantil +1 mestre/coidadora a maiores e 1 cada 50 alumnos en Educación 
Primaria + 1 coidadora a maiores.

Os espazos de recreo serán os seguintes:
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C) REUNIÓNS E TITORÍAS.

As reunións de principio de curso realizaranse en espazos amplos (comedor, salón de 
actos, pavillón...) coa distancia de seguridade e con un só proxenitor por alumno/a. 
Nalgún caso poderase optar tamén pola reunión telemática a través do sistema de 
videoconferencia Webex empregando o nome completo do alumno/a e a conta 
nonresponder@edu.xunta.gal.

As titorías realizaranse preferentemente de xeito telemático ou telefónico. De non poder 
realizar a titoría dalgún destes xeitos, poderase facer presencialmente coas medidas de 
seguridade e hixiene recollidas no protocolo.

D) CIRCULACIÓN NO CENTRO.

Os espazos de uso escolar no interior dos edificios están delimitados por camiños con 
sentidos circulatorios. Estes camiños están deseñados baseándonos en programas de 
Educación Viaria pensados para evitar aglomeracións e confrontacións nos espazos 
comúns. Polo xeral haberá que circular pola dereita seguindo as frechas de dirección que 
están marcadas no chan. 

Na páxina web do centro colgarase un mapa interactivo con vídeos explicativos de cada 
itinerario de entrada e saída.

E) USO DE ASEOS.
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Os aseos poden empregarse ao 30 por cento do seu aforo, polo que nalgún dos aseos 
poderá entrar unha persoa de cada vez e en outros dúas. No exterior dos aseos haberá 
un cartel con libre-ocupado para que a persoa que queira acceder saiba se pode facelo ou
ten que agardar.

F) BIBLIOTECA E OUTROS ESPAZOS.

A biblioteca queda reducida ao 50% do seu aforo. Preferentemente empregaranse libros 
de lectura propios de cada alumno/a para o proxecto lector e determinarase un servizo de 
préstamo con libros en corentena de 48 horas.

A aula de informática empregarase sobre todo no inicio de curso para a formación en 
aulas virtuais e outras ferramentas tecnolóxicas, establecendo quendas por aulas e 
desinfección dos equipos e cadeiras. 

Tamén habilitarase un carro ABALAR itinerante para poder empregarse naquelas aulas 
que teñan cobertura da wifi ABALAR.

G) COMEDOR.

O comedor redistribuíuse para que os alumnos usuarios do mesmo xanten separados por 
cursos estables de convivencia coa distancia suficiente. Para poder facer isto, houbo que 
modificar as quendas, ampliando o tempo de xantar  e establecer as mesmas medidas 
que nos recreos para os usuarios que agardan a súa quenda antes de xantar. A pesares 
disto, o persoal encargado de colaborar no comedor é insuficiente para establecer unha 
vixilancia eficaz.

2. Actuacións de 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 a súa aula.
• Establecer quendas de recreo.
• 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.
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- 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 familas deben adquirir  o  compromiso de non mandar aos seus fillos/as  ao
centro se presentan algúns dos síntomas compatibles coa Covid; deberán facer
un  test  diario  no  que  comproben  a  temperatura,  a  presenza  de  tose  seca,
dificultade respiratoria, a perda de olfato 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.

- Hixiene xeral do centro:

• Reforzar o servizo de limpeza aumentando o persoal.

• Realizar desinfeccións dos aseos dúas veces pola mañá.

• Facer limpeza de aulas e espazos comúns pola tarde.

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

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

- Hixiene persoal:

• Facer  varias  limpezas  e  desinfección  das  mans,  para  o  que  haberá
dispensadores de hidroxel nas aulas e xabrón líquido nos baños.

• 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 que
debe recaer sobre eles a desinfección previa ao uso. Para iso haberá elementos
de limpeza e desinfección específicos ou ben panos desbotables e xel. Pode
parecer  unha  medida  de  “descarga  de  responsabilidade”  ou  “abandono
defuncións”,  pero  é todo o contrario,  supón  un  exercicio  de  educación  cívica e
respecto.

◦ Exemplo: antes de usar un ordenador, debo, como usuario, coller un pano
con xel e desinfectar o teclado e rato, acción que debo repetir cando finalice o
seu uso.

• Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre ou cada alumno ten uns
elementos de emprego persoal, como son a mesa de traballo, bolígrafos, etc. É
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moi saudable interiorizar a limpeza deses elementos de xeito periódico, o que
non exime da limpeza que poida facer o persoal de limpeza.

• Facilitar o labor do persoal de limpeza: as nosas accións repercuten no traballo
doutras  persoas.  Resultaría  inadmisible  que  o  persoal  de  limpeza  teña  que
colocar antes de limpar, 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

• Xabrón: nos aseos e botiquín.

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

• Toallas desinfectantes: nas aulas de educación infantil e aulas especiais (música 
e EF)

• Solución desinfectante: nas aulas

Protección:

- Uso de máscara:
• Uso obrigatorio para todo o profesorado.
• Uso obrigatorio para todo o alumnado en zonas comúns e recreos.
• Uso obrigatorio para todo o alumnado de primaria dentro das aulas.

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

incompatible.
• Para as tarefas de desinfección e limpeza de baños (o gafas de protección ocular).

- Mamparas:

• Para realizar trámites coas familias instalouse unha no despacho de secretaría e
xefatura de estudos.

• Nas aulas de PT e AL, nas que se empregarán para a realización de tarefas.

3. Actuacións para a formación do alumnado na mellora da competencia dixital en 
educación presencial e de ser o caso en educación non presencial.

Na situación de confinamento do curso 19/20, o CEIP Wenceslao seguiu o curso de forma
virtual nos cursos 5º e 6º inmersos no Proxecto E-Dixgal, e dúas semanas despois o resto
de cursos seguiron funcionando a través da aula virtual do centro, facendo un esforzo 
formativo e dixital para que todo o alumnado poidera estar conectado co centro e seguir 
coa súa educación cos medios dos que dispoñíamos. 

Neste curso 20/21 a filosofía será por manter a base das aulas virtuais e enriquecela coas
diversas ferramentas tecnolóxicas institucionais e con aqueles recursos dixitais que 
poidan enriquecer a educación presencial e unha posible situación de educación non 
presencial.
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Dende o día 1 de setembro, a aula virtual do centro estará configurada para os cursos 
dende 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria, así mesmo, matricularanse 
aos alumnos/as. A partires dese momento, cada nivel en función das súas programacións 
dotará de contidos e recursos ditos cursos.

Educación Infantil:

Esta etapa empregará a aula virtual para engadir recursos e contidos fundamentais na 
Educación Infantil. A pesares de que o protocolo non esixe o emprego de medios virtuais 
en Educación Infantil, esta etapa empregará a aula como seguimento do traballo en 
situación de confinamento, ademais do emprego de Webex para o seguimento e contacto 
co alumnado.

Educación Primaria:

1º e 2º de Educación Primaria. 

Realizarán un plan de traballo quincenal das diversas materias que estará establecido na 
aula virtual. Deste xeito poderase traballar como recurso de forma presencial e como 
seguimento do traballo en situación de corentena. O sistema de comunicación en 
educación non presencial será o sistema de videoconferencia Webex.

3º e 4º de Educación Primaria.

Realizarán plans de traballo semanal con entregas de tarefas, foros e traballos 
colaborativos. Realizarase seguimento e contacto coa clase a través de Webex. 

5º e 6º de Educación Primaria. 

Seguirán plan de rutina diaria da clase a través do entorno virtual de aprendizaxe E-
Dixgal, empregando talleres, foros, entregas de tarefas e demais recursos. 
Comunicaranse por medio de Webex e comezarán a empregar nalgunha especialidade, 
plans de traballo en Agueiro.

Temporalización da adaptación ao sistema de aula virtual.

1ª FASE: Xestión de credenciais e acceso a área persoal e control da mensaxería e 
apertura de recursos. Setembro.

2ª FASE: Xestión das tarefas, entregas, consulta das cualificacións e comentarios. 
Consulta do progreso e xestión da axenda e calendario. Outubro.

Durante o mes de setembro, crearase un curso con acceso convidado para os pais/nais e 
comunidade educativa, con titoriais e vídeos explicativos sobre o funcionamento da aula 
virtual e con foro de dúbidas para evitar desconexións das familias. Este curso será 
xestionado polos diferentes responsables das aulas virtuais.

Ademais, neste espazo colgaranse tamén recursos informativos propios sobre a situación 
relativa ao COVID-19 no centro. 

A pesar de que o profesorado do centro ten unha mínima formación sobre moodle e aulas
virtuais e tendo en conta a migración das aulas virtuais dende moodle 2.6 a moodle 3.3 ao
igual que E-Dixgal, consideramos necesaria a formación no centro sobre isto e sobre 
outras ferramentas tecnolóxicas instituacionais, polo que solicitarase un proxecto de 
formación no centro.

4. Atención aos aspectos emocionais e sociais.

A situación sobrevida por mor da COVID-19, nova para todos nós, está a ter e terá un 
impacto aínda difícil de valorar, tanto na infancia coma na comunidade educativa. O 
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coidado da saúde tan imperativo nesta época non pode excluír a saúde mental, afectada 
polo confinamento e esta incerta volta ás aulas. 

Neste momento de incertezas debemos ter un so convencemento: nun contexto de alerta,
medo, ou activación emocional negativa, a aprendizaxe non pode ter lugar. O prioritario 
nestes momentos non pode ser o académico, pois sen unha debida atención aos 
aspectos emocionais, é imposible que exista a disposición cara a aprendizaxe. A acollida 
que fagamos ao alumnado pode e debe servir para axudar a comprender, a pechar 
feridas, a devolvelos a un entorno seguro, coma o foi sempre. A escola, coma segunda 
casa, debe saber ser fogar que acolla, alente, e permita, tanto aos nenos como aos 
adultos, descubrir xuntos fortalezas para medrar durante unha crise nunca imaxinada. Os 
seus fundamentos serán o vínculo mestre - alumno/a como espazo de seguridade e 
benestar, a forza do grupo para enfocarse en solucións ante os desafíos diarios e unha 
atención prioritaria á vida emocional da aula.

As medidas que se levarán a cabo desde o noso centro para minimizar o impacto 
emocional desta volta ás aulas chea de incertezas están dirixidos a toda a comunidade 
educativa no convencemento de que xuntos e unidos é mellor. 

Detállanse a continuación algunhas das medidas contempladas en primeira instancia, que
serán adaptadas ás necesidades derivadas de calquera nova situación:

➔ Comunicación detallada ao alumnado e ás súas familias das pautas 
organizativas (entradas, saídas, aulas, rutinas…) previamente ao inicio das 
clases,  para minimizar a incertidume e dar seguridade ante a volta ás aulas. 
Levarase a cabo a través de infografías e vídeos publicados na páxina web e a 
través do contacto co profesorado titor nos días previos á volta á clase. 

➔ Comunicación fluída coas familias para coñecer e detectar calquera situación 
susceptible de supoñer unha dificultade emocional para o neno ou nena (familiares 
enfermos, perdas, medos, etc…).

➔ Período de adaptación estendido a todo o alumnado da etapa infantil que o poida
precisar, tal e como se recolle na ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se 
aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos 
con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

➔ Establecemento dun clima de comunicación e confianza que permita a expresión
emocional do alumnado nun entorno seguro, que acompañe e non minimice nin 
xulgue, senón que teña en consideración e valide os sentires do alumnado.

➔ Atención aos aspectos emocionais e sociais na vida da aula, mediante a 
realización de actividades grupais de acollida e cohesión nas distintas materias. 
Crearase un banco de recursos accesible ao profesorado do centro que irá sendo 
nutrido durante o curso. Os obxectivos destas actividades serán:

◆ Favorecer o coñecemento e a expresión emocional das emocións vividas 
durante o confinamento. Axudar ao alumnado a elaborar unha “narrativa” do 
ocorrido nestes meses e a poñer un peche ao curso anterior.

◆ Axudar a regular as emocións presentes na nova “normalidade” escolar, 
◆ Fortalecer a conexión e a unión de grupo, evitando converter a distancia 

física en distancia social. 
◆ Favorecer o carácter resiliente, desenvolvendo o pensamento positivo e a 

búsqueda de solucións conxunta para aminorar as incomodidades e 
preocupacións derivadas da nova situación. 
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◆ Promover un bo coñecemento da enfermidade, da pandemia e do coidado 
da saúde, aprendendo a prestar atención a fontes fidedignas e non 
permitindo a estigmatización das persoas que a poidan sufrir. 

◆ Fomentar o interese social e a contribución: coidarnos e coidar da 
comunidade.

◆ Desenvolver un sentimento de pertenza á aula, ao centro e á comunidade. 
➔ Observación do estado emocional do alumnado para responder aos primeiros 

signos de alerta coa axuda do departamento de orientación e das familias. 
Seguemento e derivación se fora necesario. 

➔ Promoción da participación do alumnado nas decisións da vida do centro e 
atención ás súas iniciativas: que cousas funcionaron durante o confinamento, 
que botaron en falta, como mellorar a vida na aula nas condicións actuais, pautas a
ter en conta para coidarnos todos, ideas para unha posible situación de ensinanza 
online… O alumnado pode e debe ter un papel activo nas decisións da vida da aula
e do centro, para favorecer o seu rol como promotores da hixiene e saúde non só 
na comunidade escolar, tamén na familia e na comunidade. 

➔ Fortalecer os vínculos familia escola promovendo a participación das 
familias nas aulas e no centro aínda que sexa de forma virtual: enquisas, convites 
a expertos, proporcionarlles información actualizada e cercana, buzon de 
suxerencias…

➔ Acollida emocional e sensibilización do claustro de profesores e outros 
persoal docente sobre a necesidade de atención á saúde emocional. O coidado do 
propio benestar é imprescindible para poder liderar ao alumnado nesta situación. 
Promoveranse sesións formativas sobre educación emocional durante os 
primeiros días de curso. 

Documentos de referencia

- Guía de acogida emocional en espacios educativos.   
- Plan de apoyo socio-emocional Volvamos + cercanos (Región de Murcia). 
- Web de Acompañamento emocional do CFR da Coruña.   Axuda ao profesorado na 
intervención e acompañamento cotiá co seu alumnado.

- La educación emocional, clave en el proceso de enseñanza - aprendizaje en tiempos del   
coronavirus. 

- Guía UNICEF para a volta ás aulas nos centros educativos  . 
- Unesco. Promoción del bienestar socioemocional de los niños y los jóvenes durante la 
crisis. 

- Educar con cerebro y corazón.   Ponencia de Martín Pinos. 

Escolma de recursos para o profesorado do centro:

NA REDE

a) Obradoiro “Feitos de emocións” Aprendemos Juntos  . So hai que rexistrarse e 
teremos acceso aos vídeos e recursos dun obradoiro para o coñecemento 
emocional que podemos traballar co alumnado desde os 6 anos.

b) Recursos para a volta ás aulas da Rexión de Murcia “Volvamos + conectados”  . 
Propostas de actividades para a atención emocional do alumnado de todos os 
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niveis. Tamén son moi interesantes os incluidos no plan enriba referenciado: 
Volvamos + cercanos: 

c) Tranquilos y atentos como una rana.   Libro con recursos para iniciarse na 
meditación, de 5 a 12 anos. Inclúe un cd con meditacións que tamén se poden 
atopar en YouTube.

d) Recursos do programa de acompañamento emocional do CFR da Coruña  . Escolma
de recursos para infantil, primaria e secundaria.

e) Guía de acogida emocional en espacios educativos.   Tras unha fundamentación 
teórica, atopamos nesta guía múltiples ideas e recursos para levar a cabo unha 
atención emocional completa ao alumnado.

CARPETA NO DRIVE DO CENTRO (Irase actualizando periódicamente)
- Cartel emocións.
- Dinámicas de autocoñecemento.
- Dinámicas de cohesión grupal.
- Dinámicas de coñecemento e expresión emocional.
- Escolma de temas para falar nas asambleas ou para a expresión escrita 

relacionadas co autocoñecemento, a expresión emocional e a unión de grupo.
- Dinámicas e actividades de mentalidade de crecemento.
- 50 juegos a 2 metros de distancia
- Póster ruleta saúdos
- Descansos activos

- Bibliografía (contos) sobre educación emocional.
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https://www.escuelainfantilgranvia.com/wp-content/uploads/2020/06/acogida-vuelta-segura-1-3.pdf
http://acompanamentoemocional.es/recursos
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
https://editorialkairos.com/catalogo/tranquilos-y-atentos-como-una-rana
https://eaprendizaje.carm.es/wp-content/uploads/2020/07/Plan-apoyo-socioemocional-%E2%80%9CVOLVAMOS-CERCANOS%E2%80%9D-100720.pdf
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