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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo de 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 centro educativo elaborará un 

“Programa de Acollida”. 

O presente documento ten por obxecto desenvolver, en base ás Instrucións citadas e ao 

Programa de Acollida Covid-19 do Cep Plurilingüe Igrexa Valadares publicado na páxina 

web: www.edu.xunta.gal/centros/ceipigrexavaladares , o reinicio da actividade académica 

presencial o vindeiro 10 de setembro. 

 

2.- NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E 

CONVIVENCIA 

 

Seguindo o Plan de Adaptación do Cep Plurilingüe Igrexa Valadares achégase a seguinte 

organización e instrucións para a Comunidade Educativa. 

Adaptación das NOFC do centro á nova situación provocada pola Covid-19: 

a) PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS 
DE ENSINO NON UNIVERSITARIOS DE GALICIA PARA O CURSO 2021-22. 

 

 

4.- NORMAS DE CONVIVENCIA. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DOS 

DISTINTOS SECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA NA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

4.1.7.- PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PROFESORADO 

 

a) Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico 

positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa 

positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos 

estreitos.  

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontré á espera do resultado, evitarán as interaccións 

sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipigrexavaladares


necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como 

ao seu posto de traballo.  

 

4.3. PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS OU REPRESENTANTES LEGAIS 

 

4.3.2 PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLAS NAIS/PAIS OU TITORES/ LEGAIS 

 

a) No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como 

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os 

criterios sanitarios que rexerán asistencia á clase ou, de ser o caso, a 

escolarización domiciliaria serán os que recomende o seu médico ou pediatra de 

acordo coas instrucións para a atención ao alumnado vulnerable ou alumnado con 

conviventes vulnerables durante o curso 2021-22 como consecuencia da 

pandemia da Covid-19. 

b) Se algunha persoa do núcleo familiar  convive cunha persoa cun diagnóstico 

positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa 

positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos 

estreitos.  

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontré á espera do resultado, evitarán as interaccións 

sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 

necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como 

ao seu posto de traballo. 

 

4.4. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

 

4.4.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E 

SERVIZOS 

 

a) Se algunha persoa do núcleo familiar  convive cunha persoa cun diagnóstico 

positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa 

persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados 

contactos estreitos.  

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontré á espera do resultado, evitarán as interaccións 

sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 

necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola 

como ao seu posto de traballo.  



 

4.5. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 

 

4.5.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PERSOAL COLABORADOR DE 

COMEDOR. 

 

a) Se algunha persoa do núcleo familiar  convive cunha persoa cun diagnóstico 

positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa 

positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos 

estreitos.  

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontré á espera do resultado, evitarán as interaccións 

sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 

necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como 

ao seu posto de traballo.  

 

4.6. PARTICIPACIÓN DA ANPA 

 

4.6.2 PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLA ANPA 

 

a) A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do 

recinto do colexio están suspendidas ata que haxa unha garantías de seguridade 

fronte a Covid-19. 

b) Non se realizarán eventos ou celebracións. 

 

6.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CEP PLURILINGÜE 

IGREXA VALADARES  

 

6.1. ORGANIZACIÓN DA VIXIANZA NOS TEMPOS DE RECREO, ENTRADAS E 

SAÍDAS 

 

6.1.1- ENTRADAS  

 

A) ENTRADAS POLA MAÑÁ 

 

a) Habilitaranse as seguintes portas de entrada para o alumnado: 



    1º, 2º, 3º de primaria accederán pola porta pequena do patio superior. 

 1º Accederá ás 9:10 h. 

 2º Accederá ás 9:05 h. 

 3º Accederá ás 9:00 h. 

4º, 5º, 6º de primaria accederán polo portón grande do patio superior. 

 4º Accederá ás 9:10 h. 

 5º Accederá ás 9:05 h. 

 6º Accederá ás 9:00 h. 

O alumnado transportado accederá ás 9:15 h. pola porta que lle corresponde. 

 
 

 
 

 



 
 

c) Todo o alumnado dirixirase, seguindo as sinalizacións establecidas, á zona do 

patio habilitada para o seu nivel. Non está permitido cambiar de ruta ou de zona 

asignada. 

d) Os días de chuvia, permitirase ao alumnado de  3º curso  o acceso directo ás 

aulas. 

e) A organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de 

convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de 

distancia. Entre diferentes grupos a distancia interpersoal, con carácter xeral, será 

de 1,5 metros 

 

B) ENTRADAS ÁS AULAS 

 

b) Non se poderá acceder a aulas de uso compartido se no seu interior hai alumnado 

doutro curso ou se non se teñen indicacións por parte do profesorado. 

c) As aulas compartidas seguirán os horarios establecidos. Calquera modificación 

será comunicada ao equipo directivo. 

d) No caso de grupos estables de convivencia non se aplicarán os criterios de 

limitación da distanciacia a 1,5 m. Garantirase a estanquidade do grupo en todas as 

actividades que realice.  

 

C) ENTRADAS AO SERVIZO DE COMEDOR 

 

a) Seguindo o Protocolo de Adaptación ao contexto COVID-19,modificouse o horario 

de entrada ao comedor escolar, como medida de prevención e, habilitáronse espazos 

colindantes para aumentar a capacidade de usuarios (centro adscrito). 

 

 



QUENDAS PARA O USO DO COMEDOR 

14:15-14:50 Quenda de comida Alumnado de primaria 

14:00-14:40 Quenda de comida Alumnado de infantil 

 

b) Os usuarios do comedor escolar entrarán no comedor unha vez lle sexa indicado 

polo persoal colaborador. A entrada realizarase nunha fila única e seguindo a orde de lista 

establecida. O alumnado sentarase en postos fixos e por grupos de convivencia estable, de 

xeito que se manteña a continuidade do grupos de pertenza. 

c) Durante a comida a máscara deixarase no estoxo establecido para tal fin. Entre 

pratos deberase colocar a máscara. É obrigatorio levar unha segunda máscara de 

recambio. 

d) Os menús serán servidos en bandexa. Non funcionará o autoservicio. Os pratos e 

demais utensilios serán de uso individual. 

e)  Cada vez que o persoal colaborador preste axuda nas tarefas de cortado do 

alimento e/ou manipulación da menaxe individual, deberá desinfectar as mans con xel 

hidroalcohólico. 

f) Como regra xeral, no comedor respectarase a distancia de seguridade de 1,5 m, 

no caso de grupos de convivencia estable non se terá en conta este criterio. Cando non se 

poida garantir esta distancia colocaranse mamparas ou outras separacións de, cando 

menos, 0,60 cm de altura colocadas directamente sobre o mesado. 

 

6.1.2. SAÍDAS  

 

A) SAÍDAS DO ALUMNADO REMATADAS AS CLASES 

 

a) O horario de remate das clases e saída para o alumnado non usuario de comedor 

será ás: 

 

 14:15 h.  

 

b)  As saídas faranse polas seguintes portas: 

 

 1º,2º e 3º portal pequeno do patio superior. 

 

 4º,5º e 6º portal grande do patio superior. 

 



B) SAÍDAS DO ALUMNADO DO SERVIZO DE COMEDOR 

 

c) O horario de remate do comedor será o seguinte: 

 14:50 h. remate do turno de comida do alumnado de primaria.  

 14:40 h. remate do turno de comida do alumnado do centro adscrito para o 

uso do comedor, escola infantil Monte do Alba. 

 

d) O horario de saída do alumnado usuario de comedor será o seguinte: 

A) As saídas para o alumnado usuario de comedor e non transportado serán 

as seguintes: 

 

 1º,2º e 3º sairán ás 14:50 h, pola porta pequena do patio superior. 

Nos días de chuvia, a saída realizarase pola zona situada debaixo do alero 

dos soportais e dende aquí, en oblícuo ata a entrada peonil do patio superior. 

 4º, 5º e 6º saírán ás 14:50 h. polo portalón. 

 Alumnado EEI Monte do Alba, sairán ás 14:40 h, polo portalón. 

 

B) As saídas para o alumnado usuario de comedor e transportado serán as 

seguintes: 

 

 Alumnado línea de transporte Álvarez Vázquez: 

- Sairán ás 15:00 h. (1º,2º,3º) polo portal pequeno 

- Sairán ás 15:00 h. (4º,5º,6º)  polo portalón 

- Sairán ás 15:00 h. (alumnado infantil Monte do Alba) polo portalón 

 Alumnado línea de transporte Melytour: 

- Sairán ás 15:10 h. (1º,2º, 3º) polo portal pequeno 

- Sairán ás 15:10 h. (4º,5º,6º) polo portalón. 

- Sairán ás 15:10 h. (alumnado infantil Monte do Alba) polo portalón. 

6.1.3. OS RECREOS 

 

a) Durante os recreos está permitido o uso de elementos de xogos compartidos 

dentro dun mesmo grupo estable de convivencia, sempre que se cumpran as 

medidas de desinfección establecidas. 

b) Todo o material utilizado será desinfectado tanto antes como despois do seu uso. 

c) As merendas realizaranse sempre que sexa posible, no patio exterior, nas zonas 

individuais sinalizadas. Todos os envoltorios que non sexan imprescindibles, así 

como botellas de auga e outros embases deixaranse na aula.  

 



Días de chuvia: 

  3º fará o recreo na aula ou aula complementaria. 

 1º, 2º, 4º, 5º e 6º farán o recreo nas zonas de seguridade. 

d) O horario do recreo será o seguinte: 

 12:00 h. – 12:25 h. 

 A baixada ao recreo será escalonada. Soará a serea tres veces: 

- Primeiro toque, baixará 3º (3ºB, baixará unha vez o  faga 3ºA) 

e 6º curso. 

- Segundo toque, baixará 2º e 5º curso  

- Terceiro toque, baixará 1º e 4º 

- O profesorado da 3ªh. acompañará ao alumnado nas baixadas ao patio 

e o profesorado da 4ª h. nas subidas. 

e) Reforzarase a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizando 

distintas quendas. 

 

6.1.4. NO PATIO 

 

a) Non está permitido traer da casa material de xogo tanto individual como 

compartido para usar no colexio. Só poderá usarse o material das aulas que 

deberá ser desinfectado antes e despois do seu uso. 

b) Durante a estancia no patio evitarase usar os baños. En caso de que sexa 

imprescindible avisarase ao profesorado responsable de cada zona quen dará as 

indicacións pertinentes. Haberá profesorado controlando o acceso aos baños. 

Usaranse os baños asignados. 

 

6.1.5 EXCURSIÓNS 

 

a) Durante este curso escolar e mentres dure a actual situación extraordinaria por 

COVID-19 realizaranse saídas escolares complementarias ou extraescolares  que 

garantan con seguridade as medidas de prevención e protección ante a Covid-19.  

b) As actividades extraescolares e complementarias que se autoricen deberán seguir 

as consideracións recollidas no Anexo VI do Protocolo de Adaptación ao contexto 

da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-

22. Ver anexo VI deste documento. 

c) As saídas que se realicen cumprirán os seguintes requisitos: preferentemente 

serán saídas ao aire libre e no caso de contar con monitores, as actividades 

realizaranse sen interacción, garantizando a distancia de seguridade. Os 



agrupamentos respectarán a normativa vixente no momento.  

 

6.2. ORGANIZACIÓN NOS ESPAZOS, INSTALACIÓNS E RECURSOS E 

SERVIZOS 

 

6.2.1. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA  

 

6.2.2. BIBLIOTECA  

 

a) A Biblioteca, como espazo compartido seguirá funcionando baixo o concepto de 

“biblioteca diversificada”. 

b) O alumnado asistirá á biblioteca segundo o horario establecido, cada día un curso. 

Calquera modificación deberá ser rexistrada. 

c) O acceso de 4º, 5º e 6º curso farase polo exterior. 

d) Para realizar o préstamo cada profesor/a seleccionará os libros que necesite e 

rexistraraos no Programa Meiga. 

e) Os libros que o profesorado seleccione para as aulas permanecerán alí o tempo 

que precisen debendo gardar corentena antes da súa devolución á biblioteca. O 

profesorado rexistrará a devolución. 

f) O material de uso común deberá ser desinfectado polos usuarios á entrada e saída. 

g) Á entrada e saída os alumnos/as hixienizarán as mans con xel hidroalcóholico, así 

como, antes  e despois de usar os fondos da biblioteca. 

 

6.2.4. AULA DE INFORMÁTICA 

 

a) Durante este curso escolar e mentres dure a actual situación extraordinaria por 

COVID-19 o uso da aula de Informática queda restrinxido ao horario e cursos que 

se determinen no calendario establecido. 

b) Debido á necesidade de formación na aula virtual o uso da aula de informática 

priorízarase para 3º,4º,5º e 6º curso. 

c)  Acudirase á aula de informática segundo o horario establecido. Velarase por que 

sexa un curso por día. Excepcionalmente podrá ser utilizada por dous cursos 

sempre e cando entre ambos se tomen as medidas de protección establecidas: 

limpeza persoal (á entrada e saída) e de mobiliario (antes e despois do seu uso) e 

ventilación (15 minutos mínimo)  

d) Todo o material utilizado deberá ser desinfectado antes e despois do seu uso. 

 



6.2.5. ESPECIALIDADES EDUCATIVAS: EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA, 

RELIXIÓN E IDIOMA ESTRANXEIRO. 

 

a) A especialidade de Música realizarase nos seguintes espazos: 

 Na aula ordinaria ou complementaria. 

A aula de música poderá ser compartida por cursos da mesma zona 

en diferentes horarios, sempre e cando entre ambos se tomen as 

medidas protección establecidas: limpeza persoal (á entrada e 

saída) e de equipamento (antes e despois do seu uso) e ventilación 

(15 minutos mínimo).  

 Todo o material utilizado deberá ser desinfectado antes e despois 

do seu uso. 

 Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente 

no caso da frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto 

a distancia interpersoal elevarase a 3 metros e  velarase por unha 

axeitada ventilación. 

 

b) As clases de EF, realizaranse no pavillón escolar: 

O pavillón poderá ser compartido polo alumnado da mesma zona en 

diferentes horarios sempre e cando entre ambos se tomen as 

medidas de protección establecidas: limpeza persoal (á entrada e 

saída) e de equipamento (antes e despois do seu uso) e ventilación 

(15 minutos mínimo). 

 O uso da máscara será obrigatorio, agás que as actividades sexan 

no exterior, de maneira individual, a máis de 2 m. e o uso da 

máscara resulte inadecuado e imposibilite a práctica. 

c) As clases de plástica desenvolveranse: 

 Para 1ºe 3º na aula ordinaria ou complementaria. 

Para 2º, 4º, 5º e 6º no laboratorio e aula complementaria. O 

laboratorio poderá ser compartido por cursos da mesma zona en 

diferentes horarios, sempre e cando entre ambos se tomen as 

medidas de protección establecidas: limpeza persoal (á entrada e 

saída) e de equipamento (antes e despois do seu uso) e ventilación 

(15 minutos mínimo). 

 Cando se compartan materiais procurarase a súa limpeza e   

Desinfección despois do seu uso, naquel material que non sexa  

posible extremaranse a hixiene de mans. 

 



6.2.6. ESPECIALIDADES EDUCATIVAS: ORIENTACIÓN, PEDAGOXÍA 

TERAPÉUTICA E AUDICIÓN E LINGUAXE 

 

 

a) O despacho de Orientación e aulas de PT e AL, poderán ser utilizadas por un 

ou varios alumnos/as ao día sempre que entre ambos se tomen as medidas 

de protección establecidas: limpeza persoal e de equipamento e ventilación 

(10 minutos). 

b) En caso de que o alumnado precise ir ao baño, deberán utilizarse os 

asignados ao grupo concreto. 

 

6.2.7. USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 

 

a) A solicitude das instalacións escolares para a realización de actividades 

complementarias e extraescolares organizadas pola Anpa mentres dure a 

situación de excepcionalidade por Covid-19 precisará dun Protocolo 

Específico de Contixencia, ademais de establecer con claridade a 

responsabilidade das persoas organizadores ou xestoras. Dito protocolo 

deberá contar coa aprobación do Consello Escolar. 

b) Como dita o punto 2 das Consideracións xerais sobre actividades 

complementarias e extraescolares organizadas por ANPAS, concellos, 

etc nos centros educativos, do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO 

CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON 

UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022:  

"Non estará permitida a entrada a persoas alleas (pais/nais) nas 

actividades nin nas instalacións deportivas. Así como tampouco estará 

permitido estar na instalación fóra da hora de actividade." Polo tanto, e 

mentres isto non cambie, e para salvaguardar a protección de 

profesores/as e alumnos/as non se aproba o uso das instalacións por 

parte de entidades alleas á comunidade educativa. 

c) En caso de ser aprobadas, seguiranse as consideracións recollidas no 

Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-22, así como o propio 

Protocolo do Centro e as Normas de Organización e Funcionamento do 

mesmo. Ver anexo I deste documento. 

NORMAS DE USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 

 



 

O CONSELLO ESCOLAR do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES na reunión  

celebrada o día 5 de outubro de 2021 acordou aprobar as seguintes normas de utilización 

das instalacións escolares. 

 

a) Que a actividade para a que se solicita o uso de ditas instalacións non interfira 

no normal desenrolo das actividades tanto escolares como extraescolares. 

 

b) Que ningunha actividade se prolongue máis alá das 22,30 horas. 

 

c) Que a actividade que se programe non sexa a mesma ca outras xa planificadas 

pola ANPA  ou o propio colexio (neste caso haberá que chegar a un acordo co organismo 

do Centro que ten a súa propia organización). 

 

d) Cando unha mesma instalación sexan solicitada por varias institucións, no 

mesmo día e hora, terá preferencia a ANPA. 

 

e) Deberá permanecer no recinto escolar unha persoa maior de idade como 

responsable do uso das instalacións mentras se desenrola a actividade. 

 

f) Cada entidade ou organismo que solicite unha actividade deberá facerse 

responsable de abrir e pechar as instalacións, para iso designará a unha persoa que 

será a única que estará en posesión da chave. As persoas autorizadas deberán firmar 

o correspondente xustificante de entrega, comprometéndose a non entregalas a 

ningúen salvo causa xustificada. EN NINGÚN CASO SE PODERÁ CEDER AS CHAVES 

A TERCEIROS. No momento de recollida das chaves farase entrega dun aval de 20 

euros, aval que será devolto no momento de entrega das mesmas, salvo extravío.  

g) A autorización que lle conceda o Consello Escolar estará sempre supeditada ós 

correspondentes permisos da DELEGACIÓN de EDUCACIÓN e do CONCELLO. 

h) As instalacións serán utilizadas só para os fins que foron solicitadas, no caso 

de ser requeridas para outros fin, farase unha nova solicitude. 

i) As entidades ou organismos que soliciten as instalacións escolares 

responsabilizaranse dos gastos ou estragos que poidan ocasionar. Asinarán  o 

compromiso de respetar as instalacións e de facerse cargo dos posibles danos ou gastos 

ocasionados pola actividade. 

 

         j) Todas as entidades ou organismos que soliciten as instalacións escolares 

deberán ter un seguro de responsabilidade civil. Dito seguro incluirá que o coidado e 

a vixilancia dos alumnos/as será responsabilidade da persoa responsable da 

mesma tanto, no seu período de desenvolvemento, como nos tempos intermedios: 

anterior ao comezo da actividade como posterior, mentres o alumnado non sexa recollido 

polos seus responsables. Así mesmo, contarán cun Protocolo onde se determinen as 



medidas de prevención e protección fronte á Covid. Este protocolo recollerá con claridade 

as responsabilidades das persoas organizadores ou xestoras. 

  

k) Todos os usuarios das instalacións escolares respetarán as Normas de 

Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro aprobadas polo Consello Escolar. 

 

l) As persoas que acompañen ao alumnado á realización das actividades 

extraescolares ou complementarias non poderán acceder ás instalacións escolares nin ao 

recinto escolar. 

 

ll) As actividades complementarias e extraescolares organizadas pola ANPA ou 

outras entidades cumprirán co Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid-19 nos 

Centros de Ensino non Universitario de Galicia así como o Protocolo do Centro para o 

mesmo fin. 

 

l) O Consello Escolar resérvase a potestade de REVOCAR DITA AUTORIZACIÓN 

cando coide que non se cumpren as normas por el aprobadas, comunicándollo a 

Delegación e ao CONCELLO.  

 

6.2.8. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

a) Con carácter xeral, cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos, 

quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa 

posible transportar a todo o alumnado con dereito lexítimo (máis de 2 km). 

b) No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado 

de todo o alumnado, o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia 

ao centro educativo, tendo en conta que a administración adoptará as medidas 

para que o transporte se realice en conicións de seguridade. 

 

6.2.9  COMEDOR ESCOLAR 

 

D) NORMAS PARA OS USUARIOS E FALTAS NO USO DO SERVIZO 

 

a) Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor por aulas, de xeito 

que se manteña a continuidade do grupo de pertenza, específicamente 

manteranse os Grupos Colaborativos e Grupos de Convivencia Estable 

conformados durante o horario lectivo. O alumnado ocupará sempre o mesmo 

sitio. Rexistraranse os lugares que ocupan cada un dos /as nenos/as, co 

obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de gromos. 



b) O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de 

convivencia no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen 

requisitos de distancia. Os grupos separaranse entre si de forma xenérica por 

1,5 metros ou ben con mamparas. 

c) O alumnado que non constitúa Grupo de Convivencia Estable estará 

separado, de forma xenérica, por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo 

ou ben por mamparas cunha altura de cando menos 0,60 cm sobre o mesado. 

d) O comedor mantendrá unha ventilación cruzada durante todo o servizo. 

e) Non funcionará o autoservicio. Os pratos serán individuais. A auga deberá 

servila sempre a mesma persoa. 

f) Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de 

recambio, así como un estoxo para gardala. 

g) Cando remate a comida,  o alumndo sairá por orde segundo están sentados 

nas cadeiras e dirixiranse aos espazos habilitados para o efecto. 

 

2.6.10. AULAS ORDINARIAS 

 

a) Todo o material de uso persoal do alumnado estará gardado nunha caixa 

plástica para evitar o contacto co resto.  

b) Cando se use material susceptible de ser compartido deberán hixienizarse as 

mans antes e despois de usalo. 

c) Manterase unha distancia interpersoalc con carácter xeral, de polo menos 1,5 

metros nas interaccións entre persoas. 

d) A organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de 

convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de 

distancia. Debe garantirse a estanquidade do grupo de convivencia estable en 

todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo. Se a 

transmisión é moi baixa (nova normalidade) permitirase que os grupos de 

convivencia estable interaccionen con outros grupos do mesmo curso, sobre 

todo ao aire libre. 

e) A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, 

e cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras, 

salvo no caso dos grupos de convivencia estable. 

7. OUTROS ASPECTOS RELATIVOS Á ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

7.6.1. SERVIZO DE AULA MATINAL , GARDERÍA DE COMEDOR… 

 

a) O servizo de aula matinal realizarase na EEI Monte do Alba segundo o 



protocolo establecido polo centro de Educación Infantil e baixo a 

responsabilidade do mesmo. 

b) O servizo  de gardería ao remate do comedor escolar realizarase, de ser o 

caso no Cep Plurilingüe Igrexa Valadares, unha vez aprobado o seu  Plan 

específico de Continxencia, segundo se recolle no Plan de Adaptación ao 

Contexto da Covid-19 da Xunta de Galicia. 

 

3.- ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN  

 

1. Corresponde á empresa de limpeza actual do centro, MANTELNOR, xestionar, 

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

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

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

situación Covid-19 no curso 2021-22 . 

3. Determinación do espazo de illamento COVID:   Club de lectura. Os elementos de 

protección, así como as indicacións para proceder en caso de illamento aparecen 

recollidos no Plan de Adaptación ao contexto Covid-19, apartado 4. 

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

apartado 2. 

5. Rexistro e inventariado, protocolo de compra e difusión do material de protección, 

recollidas no Plan de Adaptación, apartado 4. 

6. Xestión de abrochos: recollida no Plan de Adaptación, apartado 5. 

7. Nas entradas e saídas establecéronse diferentes horarios para evitar 

aglomeracións tanto de alumnado como de familias. As saídas son escalonadas 

para evitar atropellos e coincidencias en espazos comúns. 

8. Nos corredores  estableceronse sentidos de entrada e saídas diferentes, segundo 

a cartelería recollida no Plan de Adaptación ao contexto Covid-19 do Ceip 

Plurilingüe Igrexa Valadares. 

9. Espazos de uso compartido por varios grupos:  habilitáronse aulas 

complementarias para cada curso de tal forma que as clases dos profesores 

especialistas impartiranse nas aulas complementarias. No caso de espazos 

compartidos, sempre que sexan grupos da mesma zona, realizarase unha 

ventilación de como mínimo 10 min. entre sesións, así como labores de limpeza e 

desinfección do material utilizado. Sempre que sexa posible manterase unha 

ventilación constante. 

10. Á entrada do edificio escolar un profesor/a supervisará a primeira desinfección de 

mans. Desinfección que se repetirá á entrada e saída de cada aula, así como 

antes e despois do recreo e comedor escolar. 



11. Distribuiuse o patio escolar en zonas de seguridade con corredores que aseguran 

a distancia de seguridade entre o alumnado. 

12. Nos desprazamentos fóra das aulas haberá profesorado que supervise as 

medidas de prevención, hixiene e protección. 

13. Incluirase no horario de aula momentos  de lavado  e desinfección de mans,  

material escolar, “postos de traballo” ao final das actividades e tras a merenda  co 

obxectivo de crear hábitos e rutinas de hixiene. 

14. Establecerase como rutina de aula a limpeza dos espazos de traballo individuais. 

Tarefa que se realizará baixo a supervisión do profesorado. 

15. En cada aula haberá un “kit” de limpeza e desinfección que será custodiado polo 

profesorado. Ademais nas entradas haberá xel hidroalcohólico a disposición de 

todo o persoal. 

16. Asignarase un baño a cada curso e controlarase o aforo. 

17. Antes da entrada do alumnado ás aulas, no momento de apertura das clases , 

realizarase unha primeira ventilación xeral de 15 min. coa apertura de fiestras. 

18. Sempre que a climatoloxía o permita, realizaranse actividades ao aire libre. 

19. O alumnado participará en campañas de protección e prevención da saúde con 

mensaxes publicitarias  a través da megafonía escolar. 

20. Colocarase e distribuirase cartelería  informativa das medidas de prevención e 

protección contra a Covid-19. 

 

4.- 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. 

 

1. O equipo docente formarase naquelas actividades que dende a Consellería se 

estimen necesarias para a prevención da Covid-19, así como en aqueles aspectos 

das aulas virtuais que faciliten a xestión educativa e pedagóxica no caso de 

formación semipresencial ou non presecial. 

 

2. No curso 2021-22 todo o claustro participará a través dunha liña de traballo do 

PFPP na formación e perfeccionamento no uso da aula virtual. 

3. En calquera caso, o coordinador do equipo TICs, coa colaboración do seu equipo 

será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual e no deseño do Plan 

Dixital de Centro. 

 



4. Priorizarase a aula de informática de  3º a 6º de educación primaria,  coa 

asignación  dun día a cada curso, co obxectivo de que o alumnado mellore  a 

competencia dixital , en especial  o acceso e dominio da aula virtual. 

 

 

5.- ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 

 Co obxecto de favorecer o proceso de adaptación do noso alumnado á nova 

realidade xurdida pola Covid-19, a finalidade do Cep Plurilingüe Igrexa Valadares 

é desenvolver a través deste Plan de Acollida unha serie de actividades tendentes 

a que o noso centro apareza ante os ollos dos nosos alumnado e familias como un 

lugar cálido que posibilite a adaptación persoal baseada no respecto mutuo, no 

diálogo, na reflexión, colaboración, na solidariedade, etc, potenciando unha 

educación eficaz e competencial. Estas actividades desenvolveranse a través do 

Plan de Benestar Emocional e Plan de Acollida Emocional do Departamento de 

Orientación que se recolle no último apartado deste documento. 

 

 Dende o Plan Xeral de Atención á diversidade desenvolverase unha aprendizaxe 

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

diversidade sexa o 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, cooperativa e humanística. Para acadar este obxectivo terase en 

conta o Plan de Atención ao Alumnado Vulnerable baixo a coordinación do 

Departamento de Orientación. 

 

 

 O obxectivo será desenvolver actuacións, medidas e programas para a atención á 

diversidade, adaptándoas á nova situación, en especial para o coidado do 

benestar emocional e a integración escolar. En consecuencia seguiremos co 

Programa de Mediación Escolar que tanto éxitos e boa acollida tivo entre a 

Comunidade Educativa. 

 

 O Cep Plurilingüe Igrexa Valadares desenvolverá seguindo o Programa de 

Educación Responsable e Plan de Benestar Emocional o desenvolvemento de 

actividades encamiñados ao fomento da educación emocional, social e da 

creatividade.  O obxectivo é promover o desenvolvemento saudable do alumnado, 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/system/files/PLAN%20BENESTAR%20EMOCIONAL%20VAL%20%281%29.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/cepigrexavaladares/system/files/PLAN%20ALUMNADO%20VULNERABLE_definitivo.pdf


a partir do traballo co profesorado, co alumnado e coas familias, favorecendo o 

desenvolvemento da educación emocional, social e creativa para acadar un maior 

benestar persoal, social e laboral. Así mesmo, a iniciativa procura contribuír á 

mellora do clima de convivencia no centro docente e ao éxito escolar do seu 

alumnado.  

 

 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. O deseño, organización 

e selección destas actividades velarán polo cumprimento cos requisitos básicos de 

seguridade: distancia interpersoal, evitar compartir material, etc.  

 

 Para contribuír ao desenvolvemento de todas as capacidades do alumnado así 

como a mellora da convivencia, promoción da igualdade de xénero, a inclusión, 

etc, continuaremos solicitando a participación nos Contratos-Programa en todas as 

súas modalidades. 

 

 O uso da máscara será obrigatorio en todo o centro. Podendo só retirala para 

comer e beber e baixo indicación do profesorado.  

 

 Por regra xeral, a distancia mínima interpersoal será de 1,5 m. Non se seguirá este 

criterio nos grupos estables de convivencia, aínda que o recomendable será 

manter unha mínima distancia de seguridade. No comedor, procurarase manter a 

distancia interpersoal de 1,5 m. dentro de todos os grupos estables de 

convivencia, por tratarse dun espazo onde o alumnado pode sacar a máscara e, 

manter unha distancia maior entre grupos estables de convivencia. 

 

 

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

proceso de ensinanza-aprendizaxe da nosa Comunidade Educativa pola 

transcendencia social que ten no momento histórico actual. Todo esto, sen 

esquecer o desenvolvemento da educación emocional onde o alumnado aprenda 

a coñecer as súas propias emocións  e as dos demais, así como, a desenvolver 

habilidades emocionais tales como: empatía, autorregulación, etc. Velarase 

porque o alumnado se sinta sempre acompañado, que vexa a escola un lugar 

seguro, un lugar de apoio e axuda constante. Para acadar este obxectivo poranse 



en marcha o Plan de Atención ao Alumnado Vulnerable e o Plan de Benestar 

Emocional de Centro baixo a coordinación do Departamento de Orientación. 

 

 Periodicamente valorarase a adopción das medidas establecidas no Protocolo de 

Adaptación ao contexto Covid-19 e lembrarase diariamente, na asemblea inicial de 

aula,  a través de cartelería, nos  recordatorios iniciais previos ás actividades, así 

como a través da megafonía escolar, os seguintes aspectos ao alumnado: 

 

 Uso correcto da máscara. O xeito de poñela e sacala, e de  gardala nos 

momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado. 

 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, un mínimo de 5 veces ao día. Cando 

as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O  lavado 

realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na 

entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer 

e sempre despois de ir ao aseo.  

- Para o alumnado de infantil, restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e 

priorizarase  o uso de auga e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas. 

- Para o alumnado e primaria extremarase o coidado coa utilización do xel 

hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño 

da man de cada neno/a, informando aos nenos/as de que debe ser 

absorbido antes de realizar outras tarefas. Nos grupos de idade ata os 7 

anos, deberase prestar especial atención por parte das persoas 

responsables á aplicación do xel por parte do alumnado. 

 Á entrada e saída 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. No caso do alumnado verificarase unha vez na 

aula mediante a formulación de preguntas. 

 Establecemento de mecanismos para a identificación de síntomas no alumnado 

e solicitude as familias de Declaración Resposable sobre o compromiso de 

realización da autoenquisa clínica Covid-19 no fogar. 

 Distribuiremos cartelería e sinaléctica nos accesos ás aulas e aos espazos 

comúns. 

 Habilitaremos dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos 

comúns. 

 Garantiremos a existencia de xabón e papel para secar as mans. 

 Instalaremos portapanos desbotables nos aseos e espazos comúns. 

 Xeraremos dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con 

frecuencia (xogos de mimetismo, acompañamento do lavado, momentos 

previos ás actividades, entrada no comedor, cada vez que van ao baño). 



 Xeraremos sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de 

hixiene respiratoria: 

- Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se 

desbotará nunha papeleira con tapa, ou contra a flexura do cóbado 

alonxándose do resto das persoas. 

- Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar 

secrecións respiratorias(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con 

posibilidade de estar contaminados e, antes e despois de comer, usar os 

aseos ou tocar material susceptible de ser compartido. 

 Evitaranse aquelas actividades que supoñan a mestura do alumnado de 

diferentes grupos de convivencia ou clases, nas que non se poida manter a 

distancia mínima interpersoal. Os eventos deportivos ou celebracións 

realizaranse sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas 

condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 

  Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a 

limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con 

anterioridade ao inicio do curso realizarase unha limpeza e desinfección xeral 

do centro e do mobiliario. 

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. Nas aulas existirá un espazo diferenciado para o material de 

cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros 

(caixa solicitada no inicio de curso). 

 Os equipos de traballo e material manipulativo de uso común deberán ser 

usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, o novo usuario 

realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso.  

 As ventás, portas, persianas, interruptores, proxectores,… e restantes 

ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, ou 

persoal nn docente coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 Garantirase ventilación frecuente das instalacións, polo menos durante 15 min. 

ao comezo e ao final da xornada, durante o recreo e, sempre que sexa posible, 

entre clases.  

 Na Secretaría ou Dirección do Centro, onde se distribúen formularios ou se 

entrega documentación que deba ser escrita, facilitarase o material de 

escritura, porén realizarase previamente a correcta hixiene de mans. O usuario 

deberá realizar a hixiene de mans antes do seu uso. 

 O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza e refugaranse na fracción 

resto. 

 O incumprimento polo alumnado do uso da máscara ou das instrucións do 

profesorado en aplicación do Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19  

será considerado conducta leve contraria á convivencia. 

 



- Co obxectivo de presentar  á comunidade educativa a nova 

situación que se presenta para o inicio do curso escolar 2021-22, e 

dar difusión ao Plan de Adaptación ao contexto da Covid-19, ás 

reunións grupais de inicio de curso coas familias realizaranse 

antes do comezo das clases. 

 

Estas reunións, realizaranse de forma excepcional, tal e como se recolle no Plan 

de Adaptación, atendendo ás condicións de seguridade e utilizando espazos 

habilitados para tal fin que conten coas dimensións axeitadas para manter unha 

distancia social suficiente. 

Estas reunións realizaranse coas familias dos grupos estables de convivencia 

seguindo a planificación que se detalla no seguinte cadro: 

 

CURSOS DATA HORA LUGAR  

1º 8 de setembro 10:00 h COMEDOR 

2º 8 de setembro 10:00 h COMEDOR 

3ºA 7 de setembro 12:00 h COMEDOR 

3ºB 7 de setembro 12:00 h COMEDOR 

4º 7 de setembro 10:00 h COMEDOR 

5º 6 de setembro 12:00 h COMEDOR 

6º 6 de setembro 10:00 h COMEDOR 

 

Para cumprir as medidas sanitarias requiridas as persoas asistentes deben:   

 

1º Asistir unha soa persoa por familia. Deberá acudir con máscara propia, usar xel 

hidroalcohólico no acceso ao recinto escolar e ao espazo da reunión. No caso de 

familias separadas permitirase o acceso de ámbalas dúas partes.   

 

2º Compromiso de  realizar antes da chegada ao centro a  autoenquisa Covid-19 

que estará publicado na web do centro.  

 

3º Seguir a cartelería sinalada para a circulación e ubicación dentro do centro.  

 



4º Adoitar aquelas medidas de prevención e protección fronte a Covid-19 que se 

establecen a nivel de centro no presente plan.    

 

5º Os espazos estarán ventilados e informarase á empresa de limpeza de 

devanditas reunións para a súa limpeza e desinfección.  

 

 

 

6.- PLAN DE ACOLLIDA EMOCIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

Co obxectivo de acadar a estabilidade emocional do noso alumnado, xa que nestes 

momentos que están a vivir, as súas vidas mudaron e precisan dunha atención 

maior e comprensión das súas experiencias, o Departamento de Orientación  

desenvolverá o seguinte Plan de Acollida Emocional que se integra dentro do Plaan 

de Benestar emocional do Centro. 
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1. Introdución 

A situación da pandemia do Covid-19 e máis o confinamento alterou a vida cotiá de 

todos nós.  

O ensino non presencial, o tele traballo, o desemprego, a inestabilidade, a incerteza 

do futuro, os novos hábitos de hixiene, o distanciamento social, o uso das máscaras ou o 

medo pola saúde dos nosos son un aluvión de aspectos que fan que teñamos que ter 

presente a importancia da atención emocional de todos os membros da comunidade 

educativa.  

Profesorado, alumnado e familias levamos meses facendo un grande esforzo de 

adaptación ás novas realidades que van xurdindo e a situación vivida co Covid pode deixar 

secuelas ou ter consecuencias a día de hoxe imprevisibles. 

Somos conscientes de que si en situacións normais o comezo de curso é un 

momento sensible e importante, o impacto da situación extraordinaria va a incrementar a 

necesidade de traballar no inicio do curso 2020-21 os aspectos socio-emocionais do 

alumnado e a posta en marcha de dinámicas de cohesión grupal que permitan o seu 

correcto desenvolvemento. 

Consideramos que é unha medida prioritaria a desenvolver nos centros educativos 

coñecer e compartir as vivencias e experiencias do alumnado, as súas emocións e 

sentimentos tanto positivos como negativos, así como comprender as estratexias que 

desenvoltas para afrontar os acontecementos dos últimos meses e o nivel de impacto na 

súa situación de benestar actual. Todo isto permitirá levar a cabo unha intervención 

educativa axustada a cada unha das realidades na que se atopan.  

Coa finalidade de dar resposta, na medida do posible, as diferentes situacións 

emocionais e axudar á adaptación da volta ao colexio, elabórase este Plan de Acollida, 

seguindo as recomendacións das administracións educativas e  sanitarias. 

2. Xustificación 
 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se 

deben adoptar no curso 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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Galicia nos que se imparten ensinanzas de EI, EP, ESO e Bacharelato, no seu Capítulo 2 de 

Liñas xerais para o curso 2020/2021, no apartado 1 de Programa de Acollida establecese 

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....” no que entre outros aspectos concretarase a atención aos 

aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de acollida e 

cohesión. 

En dito Programa de acollida, inclúese este Plan de acollida emocional e social, onde se lles 

dará prioridade a aspectos para acadar unha estabilidade emocional do noso alumnado, 

que está a ser desequilibrada pola situación COVID 19 que estamos a vivir e que, polo 

tanto, require unha comprensión das súas experiencias:  

1. O alumnado pode mostrar enfado, tristeza, cansazo, medos....e experimentar 

problemas no soño, na alimentación, e ter dificultades para expresar as súas 

inquietudes. O profesorado deberá estes aspectos dentro da aula diariamente e se 

traballará de xeito conxunto coas familias no caso de detectar algunha inquedanza 

nos seus fillos. 

2. O profesorado explicará cun vocabulario axeitado a idade do alumnado, escoitando 

as súas preocupacións e as súas inquedanzas, lembrando que non é positivo que 

teñamos sempre presente esta temática e tentando romper a coa dinámica da aula 

e da propia aprendizaxe eses pensamentos. Debemos transmitir que esta é unha 

situación temporal. 

3. Falaremos sobre que encontrarnos tristes, ter medos ou calquera outra situación 

emocional é normal e que as persoas adultas que tamén nos sentimos así, 

aprendemos a manexar estas emocións, sobre todo falando cos demais.  

4. A inclusión segue a ser un dos nosos principios educativos: A nivel social é 

importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. 

Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de 

comprensión e empatía, debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, 
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pois calquera de nós podemos pasar por esa situación, aínda sen ter cometido actos 

imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte de que un/unha compañeiro/a 

contrae a enfermidade, debemos apoialo/a e coidala/o emocionalmente, a través 

das novas tecnoloxías que temos a nosa disposición. 

5. 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.  

6. Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar tamén ao colexio. 

Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen contacto 

físico ou transmitir emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas. Cabe 

destacar que sempre primará o benestar do noso alumnado. Se un dos nosos 

alumnos/as cae e fai dano, ten un desgusto, ou unha preocupación daremos as 

mostras de afecto e agarimo necesarios para tranquilizarlles. 

7. A mímica pode ser unha ferramenta moi útil para substituír accións que implican 

contacto físico, como unha aperta. O deseño deste tipo de xogos e dinámicas 

deberían estar presentes nas primeiras sesións e semanas para familiarizarnos con 

esta ferramenta como unha maneira de interacción social e emocional. 

 

3. Obxectivos  

● Acoller aos alumnos e alumnas  e as  familias tendo en conta as diferentes 

situacións emocionais vividas. 

● Axudar ao alumnado a xestionar as súas emocións mediante dinámicas e 

actividades de coñecemento xestión socio emocional. 

● Atención e seguimento individualizado dos alumnos que o necesiten, en especial 

dos alumnos con necesidades educativas especiais. 

● Ensinar ao neno a afrontar os estímulos estresores. 
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● Favorecer que os nenos poidan gozar de entornos potenciadores de benestar. 

4. Organización do Plan Acollida Emocional 
 

No mes de setembro desenvolverase o Plan de acollida emocional, no que os titores/as 

realizarán diferentes dinámicas  grupais. Neste plan aparecen recollidas tanto dinámicas para 

o primeiro día como dinámicas para realizar nos días seguintes. 

Utilizaranse distintas metodoloxías máis participativas baseadas no diálogo e a comunicación, 

onde o alumnado poida compartir os sentimentos e as emocións vividas. 

O Departamento de Orientación atenderá de forma máis individualizada aqueles casos que 

presenten unhas necesidades máis específicas e requiran de orientación e asesoramento, 

derivándose a profesionais especializados cando sexa necesario. 

5. As Emocións. Pautas para axuda da xestión emocional. 

Dentro das emocións básicas (alegría, tristeza, medo, sorpresa, ira e asco), os sentimentos e 

emocións aos que teremos que prestar máis atención na volta á escola son os seguintes:    

 Medo: posiblemente sexa a reacción emocional que veremos con máis 

frecuencia, especialmente para os alumnos máis pequenos. Debemos ter en 

conta que a suma de levar moito tempo sen ir ao cole, mais o probable 

aumento da dependencia coa familia, a falla de rutina escolar e a inseguridade 

xerada pola propia enfermidade supoñen todos os ingredientes para que 

aflore este sentimento. Para tratar de reducir esta sensación, deberemos 

escoitarlles, deixar  que expresen os seus medos. ler relatos ou contos con 

eles, apoiarnos na realidade na que ese “monstro” desapareza co traballo dos  

nosos profesionais sanitarios e a colaboración de todos nós, valorar 

positivamente os comportamentos axeitados, axudarlles a desenvolver a súa 

autoconfianza recoñecendo seus progresos por lentos o poucos que sexan. 

Cos alumnos/as maiores, falar, dialogar e razoar con eles, compartindo 

momentos, onde se sintan comprendidos e escoitados, falar de como se 

senten, realizar exercicios de respiración se o necesitan, practicar actividades 

físicas, fomentar bos hábitos de hixiene, coidar e manter as relacións sociais e 
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de amizade Teranse que valorar individualmente aqueles casos que puideran 

derivar nalgún tipo de trastorno emocional.  

 

 A Tristeza: A distancia social, evitar o contacto con familiares, profesores ou 

amigos/as do colexio, pode xerar esta sensación a os  nosos alumnos/as. É 

aconsellable explicarlles que a tristeza aparece ao botar en falta algo, chorar 

axúdanos a sentirnos mellor e facilita a aceptación da emoción. Un dos 

comportamentos máis adecuados que acompañan a esta emoción é tratar de 

lembrar e, na medida do posible, recrear momentos felices, situacións que 

resultaran agradables para ir deixando que a tristeza transfórmese nunha 

certa nostalxia, emoción moito menos intensa. 

 

 A Ira: a sensación de inxustiza e impotencia pode motivar o enfado nos nosos 

alumnos e alumnas. Explicarlles que esta situación non depende de nos e que 

temos que ser pacientes, axudar e sobrelevar o mellor posible a situación. 

Para isto dende o colexio debemos ser flexibles, ter paciencia, axudar a conter 

respostas emocionais inaxeitadas e ofrecerlles ao mesmo tempo alternativas 

de respostas máis adaptativas. É fundamental nestes casos a empatía, la 

comprensión sobre os sentimentos dos demais e  dar “espazo e tempo” para a 

xestión da emoción. 

 

Para a axuda da xestión destas e outras emocións na reincorporación ao colexio realizaremos 

diferentes dinámicas baseadas nas competencias emocionais que, seguindo a Bisquerra 

(2009) serían: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía persoal, competencia 

social e habilidades de vida para o benestar. 

 • Conciencia emocional  

A conciencia emocional é a capacidade para tomar conciencia das propias emocións e das 

emocións dos demais. O coñecer as emocións propias e as dos demais conséguese a través da 

observación propia e das outras persoas. Dentro desta competencia Bisquerra (2009) inclúe 

microcompetencias como a toma de conciencia das propias emocións (capacidade para 
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percibir, identificar e etiquetar as emocións propias), dar nome ás emocións, comprensión das 

emocións dos demais, … 

• Regulación emocional  

Outra das competencias emocionais é a regulación emocional, a cal se refire a “a capacidade 

para manexar as emocións de forma apropiada. Esta competencia tamén está conformada por 

microcompetencias como expresión emocional axeitada, regulación de emocións e 

sentimentos (esta microcompetencia inclúe a regulación da impulsividade, a tolerancia á 

frustración ou a capacidade para diferir recompensas inmediatas a favor doutras máis a longo 

prazo), habilidades de afrontamento (implica estratexias de autorregulación para xestionar a 

intensidade e a duración dos estados emocionais. É de suma importancia, xa que as persoas en 

todo o seu ciclo vital, enfrontan constantemente situacións problemáticas e de conflito, tanto 

consigo mesmo como con outras persoas, as cales se non se solucionan poden chegar a 

desencadear serios problemas, e tanto a competencia de regulación emocional, como 

especificamente a habilidade de afrontamento, vén ser unha ferramenta esencial para 

solucionar conflito de forma máis saudable e adecuada para o benestar das persoa). 

• Autonomía emocional 

Esta competencia emocional fai referencia á capacidade de xerarse as propias emocións e 

defenderse das emocións tóxicas. inclúen as seguintes microcompetencias: autoestima, 

automotivación, autoeficacia emocional, responsabilidade, actitude positiva, análise crítica de 

normas sociais e resiliencia. 

• Competencia social 

Esta competencia refírese á capacidade para manter boas relacións con outras persoas para o 

que hai que ter unha serie de microcompetencias como dominar as habilidades sociais básicas, 

respecto polos demais, practicar a comunicación receptiva, practicar a comunicación 

expresiva, compartir emocións, comportamento prosocial e cooperación,  asertividade, 

prevención e solución de conflitos e capacidade para xestionar situacións emocionais. 

• Habilidades de vida e benestar 

Esta competencia defínese como “a capacidade para adoptar comportamentos apropiados e 

responsables para afrontar satisfactoriamente os desafíos diarios da vida” co fin de promover 

a satisfacción e o benestar.  
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As  microcompetencias para  Bisquerra (2009) son: fixar obxectivos adaptativos; toma de 

decisións; a procura de axuda e recursos; cidadanía activa, participativa, crítica, responsable e 

comprometida; o benestar emocional e fluír. 

Este modelo de competencias emocionais favorece unha mellor adaptación ao contexto e 

axuda a afrontar as circunstancias da vida cos maiores posibilidades de éxito.  

6. Banco de Dinámicas 

As dinámicas que figuran a continuación baséanse  no modelo de competencias emocionais 

expostas no punto anterior . 

 

6.1.- Actividades e dinámicas para os primeiros días 

Nos primeiros días, ademais da atención no ámbito emocional, debemos proporcionarlle ao 

noso alumnado toda a información relativa á nova realidade do centro (espazos que debe usar, 

ensaio de filas, entradas, saídas, zonas de recreo, normas de hixiene...). A asimilación desta 

nova normativa, dará seguridade e reducirá o posible estrés que poida xerar o retorno ás 

aulas. 

Temos que facerlles partícipes do seu protagonismo nesta misión de “Illar ao COVID”, xa que 

sen a súa colaboración nada disto sería posible. O interese e a motivación son fundamentais 

para o éxito deste proxecto. 

 

A continuación expoñemos aspectos e actividades a realizar neses días: 

*  Canción con normas para facer fronte ao coronavirus:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA&feature=youtu.be
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* Vídeo sobre como previr o coronavirus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bulq4m9ssog 

*Misión coronavirus 

Convirte ao teu alumnado en axentes especiais cunha misión clara: capturar ao coronavirus. 

Preme na imaxe: 

 

*Vídeo sobre o correcto lavado de mans 

           

https://www.youtube.com/watch?v=yn7Tsnnc9Qs 

https://www.youtube.com/watch?v=gEjnX86yeis 

* Inventamos o saúdo da aula respectando a distancia social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bulq4m9ssog
https://www.youtube.com/watch?v=yn7Tsnnc9Qs
https://www.youtube.com/watch?v=gEjnX86yeis
https://www.youtube.com/watch?v=Bulq4m9ssog
https://drive.google.com/file/d/1od9VzUnxKOScILE56YWlgrdQ0EeQnezp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yn7Tsnnc9Qs
https://www.youtube.com/watch?v=gEjnX86yeis
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*Intocables 

Logo de ensinarlle o espazo e as normas do recreo, o alumnado desprazarase en  

distintas direccións pola zona que lle corresponda sen tocar a ninguén.  

* Como o vivín 

Nesta actividade trátasede deixar que cada quen exprese a súa situación personal  

dende que comezou a pandemia. Cando se trate dun  grupo que continúe coa mesma 

mestra, esta fará un repaso por distintos momentos do pasado curso: ensino  

presencial, traballos entregados polos nenos durante o confinamento irá ensinando  

fotos do curso pasado e comentarán os sentimentos que tiñan nese momento. O  

alumnado de novo ingreso, comentará algún aspecto do confinamento e dirá como  

sentiuse. Non forzar a ninguén a falar. A mestra pode ir enchendo un cadro coma o  

 

que segue no encerado ou pizarra dixital e aproveitar para falar sobre estes aspectos:  
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  COUSAS QUE ME GUSTARON   COUSAS QUE NON ME GUSTARON  

  

  

 

*Normas da aula 

 

Si todos os anos é importante fixar unhas normas de aula que permitan a organización  

para unha convivencia axeitada, este ano coa chegada do coronavirus é fundamental  

chegar a un acordo consensuado para xerar a responsabilidade individual do seu 

cumprimento e que os nenos e nenas vexan a necesidade do seu sumprimento. 

Non é un método rápido, pero se trata de chegar á norma trala reflexión e o acordo. 

Previamente ao comezo destas sesións sería necesario que o titor ou titora traballase 

cos alumnos e as alumnas sobre a necesidade de organizarse, a necesidade de normas 

 para o bo funcionamento de todos os grupos sociais. Hai exemplos claros para os 

alumnos e alumnas como o código de circulación e as regras de xogo deportivo, por  

exemplo. A titora ou o titor podería facer preguntas como estas: Que ocorrería co 

tráfico se non fose obrigatorio circular pola dereita? Que ocorrería se non tivésemos 

un aparello (semáforo) que nos di cando pasar e cando non? Por que é obrigatorio  

poñerse o cinto de seguridade? Que ocorrería se puidésemos conducir borrachos? Que 

ocorrería se non se castigasen as faltas dentro dun partido de fútbol?  

A continuación, utilizaremos a dinámica do grupo nominal do seguinte xeito: 
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1.- Durante 5 min. cada alumna/o, individualmente escribirá as súas propostas sobre  

as normas que considera que se deben aplicar. 

2.- A titora pide a cada un/unha que exprese unha das ideas que escribiu e as vai  

anotando na pizarra. Neste momento o alumno pode explicar por que lle parece  

importante que se cumpra esa norma. Deberán respecter turnos, se un alumno ten  

mais dunha idea deberá esperar que chegue novamente o seu turno. A titora non debe  

dar a súa opinión. 

3.- Unha vez anotadas todas as ideas, dando as voltas que sexan necesarias ata agotar 

ideas e propostas, a titora pregunta se queda algunha dúbida. 

4.- As ideas se organizan A,B,C,D...para que cada alumno/a lle asigne unha puntuación  

por orde de importancia as propostas, se hai 12 propostas, se calificarán de 1 ao 12, e  

daralle 12 puntos á norma que considere máis importante, 11 á seguinte, e así 

sucesivamente.  

5.- Súmanse as puntuacións. 

6.- Finalmente se organizan na pizarra na orde de máis a menos puntuación que se 

propuseron. 

7.- Os nenos e nenas, escriben no papel a orde consensuada por todos e todas e 

colocaremos nun sitio visible na aula as “normas” consensuadas. 
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Posteriormente haberá que pensar nas consecuencias cando non se cumpre a norma 

acordada, que poden ser consensuadas mediante esta mesma dinámica na seguinte 

session. 

* “María come pan” 

Aínda que a maioría dos grupos xa se coñecen pode haber alumnado novo ou 

repetidor. Con esta dinámica aprenderemos e recordaremos os nomes, 

desenvolveremos o oído musical e favoreceremos a desinhibición para cantar en 

público. 

O alumnado sentado na súa silla, comenzan cantando a canción co nome de unha 

persoa 

TODOS: María (outro nome da aula) come pan do castelo de San Xoán. 

MARÍA: Quen eu? 

TODOS: Sí, ti 

MARÍA: Eu non fun, foi …. (nome de outro/a alumno/a). 

Inmediatamente o grupo comenzaría de novo a canción o nome da alumna/o nova/o e 

así sucesivamente. 

5.2.- Actividades e dinámicas para os días seguintes 

 

5.2.1.- Para o desenvolvemento da conciencia emocional 

*Táboa periódica das emocións. Para o coñecemento das distintas 

emocións para alumnado de 3º ciclo. 

mailto:TOD@S
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*Visualización do monstruo de cores-coronavirus e debate posterior: 

 

https://youtu.be/CE-Ctxi7MZQ 

Debate sobre aspectos que provocaron alegría, tristeza, medo e enfado.   

Hoxe, como me sinto? Como me gustaría sentirme? 

* ”A ruleta” 

A mestra ten os nomes de todalas alumnas e alumnos e vai sacando de un en un os 

nomes. 

Cada alumno ten que escoller dunha listaxe de emocións (adaptada ao seu nivel de  

https://www.orientacionandujar.es/2019/06/20/tabla-periodica-de-las-emociones-gran-formato/
https://youtu.be/CE-Ctxi7MZQ
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vocabulario) a que mellor se adapta ao que sinte neste momento e intentar explicar o 

por qué. Todas e todos debemos estar atentos/as, pois a mestra anotará cada emoción 

con cada alumno/a e logo preguntará a outro compañeiro/a: ¿que sinte nestos 

momentos María?. e así sucesivamente con todos/as. Traballaremos as emocións, a 

escoita atenta, o respecto, o turno de palabra e o coñecemento mutuo. 

 

*Piper 

Visionado e debate posterior sobre a curta na que o protagonista, un paxaro con medo a 

abandonar o niño supera  os seus temores. Farase fincapé na mensaxe de superación en 

momentos de crise e da importancia de afrontar os medos para superalos. 

 

 

https://www.facebook.com/OdiseaFilmss/videos/1545651135479300/ 

*Canción para axudar aos nenos a expresar as súas emocións 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ 

 

*Aprendendo as emocións con cariñas: 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ
https://www.facebook.com/OdiseaFilmss/videos/1545651135479300/
https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ
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https://www.youtube.com/watch?v=8yJ3tBMTUww 

*Diario emocional 

Nesta actividade cada día o alumnado debe reflexionar sobre a que pensa que foi a emoción 

máis intensa ou que predominou nalgún momento do día 

A técnica do Diario Emocional consiste en que os nenos e nenas teñan un pequeno caderno no 

que deberán ir escribindo cada vez que perciben unha emoción relativamente intensa 

(agradable ou desagradable). Terán que estar atentos aos sinais do seu corpo e saber cando 

unha emoción está afectándolles (xa sexa de forma positiva ou negativa) e nese momento 

sacar o seu diario emocional e escribir sobre esa emoción. Por exemplo, cando falei en público 

na clase (situación) sentín medo ou ansiedade (emoción) e pensei que me sairía mal, que 

todos pensarían que son parvo e quería fuxir (pensamentos). Púxenme de pé, respirei 

profundamente e fixen a exposición (conduta) e ao final felicitáronme pola miña exposición 

(consecuencias). Pódese facer enchendo unha táboa como a que segue. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yJ3tBMTUww
https://www.youtube.com/watch?v=8yJ3tBMTUww
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*Como me sinto? 

Nesta proposta de actividade, cada alumno ten que escoller dunha listaxe de emocións 

(adaptada ao seu nivel de vocabulario) a que mellor se adapta ao que sinte neste momento e 

indicar a intensidade da emoción. Colocaranse os resultados nunha táboa como qa que 

amosamos a continuación e ao final veremos como queda perfilado o clima da aula en función 

de si a maior parte das respostas son agradables ou desagradables. 

                                                                                                                              EXEMPLO 

 

5.2.2.- Para a regulación emocional 
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* Termómetro das emocións 

Un termómetro das emocións (ou termómetro emocional) é unha escala visual que gradúa a 

intensidade das emocións apoiándose en imaxes, debuxos, fotografías ou « emoticones». 

Resulta un apoio imprescindible cando traballamos o recoñecemento das emocións con nenos 

con dificultades na expresión de emocións. O mestre deberá comentar cada imaxe: Que 

representa cada imaxe? Como síntome cando experimento ese sentimento? Como cambia o 

meu corpo? Como o exteriorizo ou expreso? 

 Emoticón cun gran sorriso (nivel 1):  representa a felicidade, estar contento. Vai xenial 

e nótoo porque sorrío ou solto gargalladas. 

 Emoticón plácido, cunha cara algo máis neutra (nivel 2): aínda síntome ben. Estou 

cómodo, nada me molesta. Igual non me  carcajeo como antes, pero sigo sentíndome 

ben. 

 Emoticón cunha cara enfadada (nivel 3): algo ocorre que me está molestando.  Non 

síntome ben. Comezo a sentirme enfadado. Nótase por fóra porque engurro o cello e 

xa non me apetece  sonreir. Púxenme serio. 

 Emoticón con cara moi enfadada(nivel 4): Síntome realmente enfadado. Berro. É 

posible que diga cousas que non son agradables. 

 Emoticón coa cara máis  enfadada (nivel 5): Perdín o control! Estou  SUPER  enfadado. 

Berro. Ás veces fágome dano ao meu mesmo ou aos demais. Digo palabras feas. Podo 

chegar a romper obxectos. Lanzo xoguetes. 
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Pódese consultar máis información no seguinte enlace: 

https://cuentameuncuentoespecial.com/termometro-de-las-emociones/ 

 

*Respiración consciente 

Trátase de prestar atención unha e outra vez á propia respiración observándoa con delicadeza 

e sinxeleza. Consiste en volver a atención a ela e observala sen tentar cambiar nada. 
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*Actividades de calma 

- - Só respira: 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI&feature=youtu.be 

- Momento de relax 

https://ikasgunea.euskadi.eus/es/web/bizikasi/nire-barnera-begira 

- Tranquilo e atento como unha rá. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s 

*Proporcionar opcións para a regulación 

Trátase de buscar alternativas para as situacións de estrés. Estas opción deben ser 

consensuadas previamente co alumnado a través da pregunta: Que podes facer para reducir a 

ira/enfado?. A continuación amosamos un exemplo cunha roda de oportunidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI&feature=youtu.be
https://ikasgunea.euskadi.eus/es/web/bizikasi/nire-barnera-begira
https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s
https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s
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*Estimulación bilateral 

A estimulación bilateral axuda no procesamento de emocións e/ou sensacións físicas 

desagradables ou molestas producidas polas experiencias adversas. 

O abrazo da bolboreta é o procedemento habitual para estimular alternativamente ambos os 

hemisferios cerebrais, de forma que axudemos ao cerebro para crear novas conexións entre as 

redes neuronais que gardan o suceso traumático con outras redes que conteñen información 

positiva, facilitando así o procesamento do evento e a superación do trauma que causou. A 

técnica é simple, consiste en colocar as mans á altura do peito, entrecruzadas coas palmas 

mirando cara a un mesmo e movelas alternativamente como se fose o  aleteo das ás dunha 

bolboreta. Podes velo no seguinte vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AdFG7gek18&feature=youtu.be 

Outras formas para que os nenos e nenas fagan estimulación bilateral serían golpear o peito 

alternamente como un gorila ou simplemente camiñar ou patear o chan cos pés, un detrás 

doutro. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AdFG7gek18&feature=youtu.be
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5.2.3.- Para a autonomía persoal 

Actividades para o desenvolvemento da autoestima, confianza, actitude positiva, 

establecemento de obxectivos, toma de decisións, etc. 

*O meu diario de superación 

 

 

 

*Frases positivas 

A mestra recompilará unha serie de frases positivas que dará a coñecer ao alumnado (tamén 

poden traer eles as frases) e cada neno ou nena deberá elixir e explicar unha. Algúns exemplos 

poden ser:  

 Todo é difícil antes de ser fácil. 
 Se podo soñalo, podo facelo. 
 Calquera noite remata cun fermoso amencer. 
 Hoxe vou conseguir todo o que me propoña. 
 O mundo necesita xente que ame o que fai. 
 O que semella imposible, ás veces tarda un pouco máis. 
 Non son o que acado, son o que supero. 

 

*Comunicación positiva 

Debate e reflexión cos nenos e nenas sobre a importancia de non poñer barreiras cando 

falamos, senón que hai obstáculos que podemos superar.  

 

EN VEZ DE...  PODO DICIR…  

Eu non son bo/a nisto. Aínda non son bo/a, pero vouno aprender 

O deixo, non son quen de facelo. Terei éxito se me esforzo e atopo unha 

https://drive.google.com/file/d/1rBI228dl72KqLsMYUV-mYiw8awAEgt7p/view
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estratexia mellor. 

Son bo/boa nisto. Practiquei e aprendín a facer isto. 

Non son tan intelixente coma… Podo facer crecer o meu cerebro aprendendo 

cousas difíciles. 

  

  

 

 

5.2.4.- Para a competencia social:  

Actividades encamiñadas a desenvolver relacións de calidade entre as persoas. Supoñen o 

desenvolvemento de aspectos como cohesión, empatía, comunicación, valores colectivos, 

cooperación e aprendizaxe colaborativo.  

*Bingo do Covid 

Cada alumno terá unha folla co seu cartón de bingo; 

posteriormente deberá ir buscando aos compañeiros que cumpran 

os requisitos marcados na folla, preguntándolles se 

fixeron/teñen/saben algún dos contidos que aparecen. Se a 

resposta é afirmativa, poñerán o seu nome nesa casa. O primeiro 

que encha todas as casas gritará "bingo". 

 

https://drive.google.com/file/d/1_IYgbzop8OukkIYv7Ks9jlRPDLmjC6Ui/view 

 

*Real ou inventado 

Real ou inventado? 

Cada alumno debe encher unha ficha cos seguintes datos: 

Nome. 

Número de irmáns/ as. 

Deporte favorito.  

Cor favorita. 

https://drive.google.com/file/d/1_IYgbzop8OukkIYv7Ks9jlRPDLmjC6Ui/view
https://drive.google.com/file/d/1_IYgbzop8OukkIYv7Ks9jlRPDLmjC6Ui/view
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Afeccións.  

Os alumnos poden completar a ficha con datos reais ou inventados, como eles desexen. 

Cada alumno vai ler a súa ficha en voz alta. Os demais deberán adiviñar se a é real ou ou non. 

 

*Kitbull, compañeiro canino 

 

 

OBXECTIVO:  

● Reflexionar sobre cómo se constrúen as relacións interpersonais.  

● Darse conta das dificultades que ás veces xorden nas relacións interpersonais.  

 

DESENVOLVEMENTO:  

Ao coñecer unha persoa nova ou incluso cando non é nova, pero non temos moita relación con 

ela, as veces non sabemos como establecer esa relación.  

Construír esas relacións, as veces, faise difícil. Isto xeralmente ocorre pola inseguridade que 

produce non coñecer ben á outra persoa. Algo parecido lles ocorre aos personaxes de este 

curtametraxe.  

Proporase ao grupo ver a curtametraxe con moita atención e fixaranse nas actitudes dos 

protagonistas ata que chegan a convertese en amigos.  

● Cómo viven o gato e o can nun primeiro momento?  

● Qué tipo de vida levan?  

● Y, cando se coñecen? Qué senten? Cómo se sinte o un cara ao outro?  

● Por qué?  

● Una vez que se aproximan, cómo se senten?  

● E, As persoas? ¿En situacións similares, pásanos o mesmo? Poñede algúns exemplos.  

● …  

 

TEMPO: Unha sesión.  

MATERIAIS:  

● Vídeo Kitbull. Dirección para ver o vídeo: https://labur.eus/AwToc 

https://labur.eus/AwToc
https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI


 

 

 

 

 

49 

 

*Un e un = O grupo completo 

 

 
OBXECTIVO:  

● Reflexionar co grupo sobre as relacións persoais.  

● Darse conta de que nalgún momento algunha persoa da aula pódese sentir soa ou 

marxinada.  

 

DESENVOLVEMENTO:  

Proponse ao grupo ver un breve vídeo. Trátase de nenos e nenas que viven moi lonxe e teñen 

unha maneira de vivir diferente.  

● Qué diferenzas aprecias na forma de vida dos e das protagonistas do vídeo con vós?  

● Porque?  

● Cómo viven?  

● Qué cousas fan en grupo?  

● Alguén quédase fora?  

● Cómo son as súas relacións?  

● Discuten, peléanse, …?  

● Axúdanse, ignóranse, …?  

TEMPO: Unha sesión  

MATERIAIS.  

● Vídeo Lebo M - One By One. Dirección para ver o vídeo: https://labur.eus/F4R5w  

 

5.2.5.- Para habilidades de vida e benestar 

Trátase de traballar os comportamentos adecuados e responsables para afrontar  

adecuadamente retos e situacións excepcionais: toma de decisión, cidadanía activa, 

participativa e comprometida... 

https://labur.eus/F4R5w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=267&v=QQCjmI4MW-E
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*Solidariedade 

A solidariedade é un acto no que dúas persoas ou máis se unen para alcanzar un 

obxectivo común e de axuda ás demais persoas. Fálase de solidariedade cando se dá 

axuda ás demais persoas. 

Fálase de solidariedade ao ofrecer axuda e colaboración interpersoal ás demais 

persoas. 

A solidariedade apréndese tanto en casa como na escola, sobre todo, por imitación e 

por medio de experiencias de convivencia positiva e de empatía. 

Comezaremos a actividade lembrando que no pasado confinamento déronse 

situacións nas que algunhas persoas ou familias necesitaron axuda e para iso 

puxéronse en marcha unha serie de iniciativas solidarias. 

https://www.educo.org/Blog/Ejemplos-de-solidaridad-en-momentos-de-coronavirus 

https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/consejos/iniciativas-

actividades-coronavirus# 

 

https://www.rtve.es/radio/20200401/solidaridad-virus-bueno-iniciativas-solidarias-para-

enfrentar-crisis-sanitaria/2010918.shtml 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200325/4861002519/solidaridad-coronarvirus-

iniciativas-personal-sanitario-pandemia-brl.html 

*Cadea de agradecemento 

Sentámonos en asamblea preferentemente no exterior e comentamos cos alumnos que 

sempre nos fixamos no que nos falta en vez de agradecer o que xa temos. En xeral, sempre 

queremos máis e máis en lugar de prestar atención a todo o que xa conseguimos nas nosas 

vidas. Preguntamos en que cousas axúdanlles outras persoas (familia, amigos…). 

https://www.educo.org/Blog/Ejemplos-de-solidaridad-en-momentos-de-coronavirus
https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/consejos/iniciativas-actividades-coronavirus
https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/consejos/iniciativas-actividades-coronavirus
https://www.rtve.es/radio/20200401/solidaridad-virus-bueno-iniciativas-solidarias-para-enfrentar-crisis-sanitaria/2010918.shtml
https://www.rtve.es/radio/20200401/solidaridad-virus-bueno-iniciativas-solidarias-para-enfrentar-crisis-sanitaria/2010918.shtml
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325/4861002519/solidaridad-coronarvirus-iniciativas-personal-sanitario-pandemia-brl.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325/4861002519/solidaridad-coronarvirus-iniciativas-personal-sanitario-pandemia-brl.html
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Dicímoslles que pensen cousas polas que estean agradecidos (cousas que lles gusta que a 

xente faga por eles). Unha vez pensado o escriben en tiras de papel que despois a mestra unirá 

formando unha cadea. A chamaremos a “cadea do agradecemento”. 

Cando a cadea estea lista colgarémola na clase para acordarnos de todas esas cousas que 

agradecemos. 

7. Libros e contos para traballar as emocións 

1.- LOS ABRACADABRANTES DE BOJIGANGA Y LAS EMOCIONES DESBORDADAS 

Un libro que nos axuda a explicar as emocións e a fomentar a expresión 

emocional 

Nesta url podedes descargar as fichas para traballar as emocións 

 

https://www.edesclee.com/colecciones/amae/los-abracadabrantes-de-bojiganga-y-las-

emociones-desbordadas 

 

2. - EL GRAN LIBRO DE LAS EMOCIONES 

 

 

 É un libro que contén 20 contos relacionados con 20 emocións: Ira, medo, 

tristeza, tomar decisións responsables, resistir e recuperarse, compartir 

emocións ... 

 

 

3. - EL EMOCIONÓMETRO DEL INSPECTOR DRILO 

 Un libro para aprender a identificar, medir e regular as emocións dunha 

forma divertida co emocionómetro, o inspector Drilo e os Emis 

Na seguinte web podes descargarte as instrucións para construir o 

emocionómetro 

https://www.edesclee.com/colecciones/amae/los-abracadabrantes-de-bojiganga-y-las-emociones-desbordadas
https://www.edesclee.com/colecciones/amae/los-abracadabrantes-de-bojiganga-y-las-emociones-desbordadas
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http://nubeocho.com/index.php/es/catalogo/206-el-emocionometro 

 

4. - COLECCIÓN “ECOLOGIA EMOCIONAL” (3 VOLÚMENES) 

 

 

 

 

Esta colección ofrece un plantexamento novo, creativo e revolucionario dentro da educación 

emocional. A ecoloxía emocional é a arte de xestionar, de maneira sostible, o noso mundo 

emocional de forma que a nosa enerxía nos sirva para ser mellor persoas e mellorar a calidade 

das nosas relacións persoais e o mundo no que vivimos. 

8. Bibliografía 

http://nubeocho.com/index.php/es/catalogo/206-el-emocionometro
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Jares, X.: “El placer de jugar juntos” Ed. CCS. (1992) 

Pujolás, P., Lago JR: “El programa CA/AC, cooperar para aprender, aprender para cooperar, 

para enseñar a aprender” Universidad de Vic 

 

O Plan de Acollida do Cep Plurilingüe Igrexa Valadares, inclúe un conxunto 

de medidas que emanan do Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-

19 nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 2020-

21, así como, das instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  

 

Este é un Plan vivo, adaptable e modificable no que toda a comunidade 

educativa e os servizos institucionais (Concello e Consellería) farán as 

súas achegas asumindo as funcións e responsabilidades que lle 

corresponden, xa que O Equipo Directivo deste centro e o seu Equipo 

Docente non ten formación, nin competencia para asumir a organización e 

planificación dun Plan de adaptación de índole sanitario. 

 

7.- ANEXOS 

  

 

 

: 
 

 

      CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 

Teléfono: 886 111135   FAX: 886 111137 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
 
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dª__________________________________________________, con 
DNI número ________________________, como pai/nai/titor legal do 
alumno/a ______________________________________________, 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/
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matriculado no curso _________, do centro educativo 
_______________________________________ 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O 
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS 
CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-
2022 
e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a 
enquisa de autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON 
envialo/a ao centro e contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas 
indicacións en caso  presentar cando menos un síntomas previstos. De 
igual xeito coñece a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria 
no caso de que o/a alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico 
positivo de Covid-19. 
O alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os 
servizos sanitarios. 
A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao 
Equipo Covid do centro. 
En ____________________, a ___ de __________ de 2020. 
 
 
 
 
ASDO. ______________________________________________________ 
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