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1. INTRODUCIÓN  

Seguindo 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 2020-21, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas de Educación infantil, da Educación Primaria, da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, o CPI Plurilingüe Cernadas de Castro  

procede a elaborar o presente Programa de acollida co fin de facilitar a 

incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva 

presencial durante o curso 2019-20. 

Este Programa de acollida elabórase polo Equipo directivo, coas 

aportacións de todo o profesorado,  seguindo as directrices marcadas pola 

Consellería, a pesar de non ter formación en materia sanitaria nin de 

organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais.  

2. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E 

FUNCIONAMENTO 

2.1.Acceso e fluxo de persoas 

Tal e como se establece no punto 11 do protocolo de adaptación ao 

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

curso 2020-2021, no noso centro educativo habilitaranse diferentes entradas e 

saídas para o alumnado das diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria e 

Secundaria). 

O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as 

aglomeracións e os tempos de espera nas entradas e saídas. 

O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios 

establecidos por parte de toda a comunidade educativa e da responsabilidade 

por parte de todos de acatar as novas normas de organización e 

funcionamento. 
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Medidas de distanciamento físico 

 Tanto o acceso ao  centro como a saída do mesmo debe facerse de 

xeito    ordenado, evitando aglomeracións. 

 As aulas do alumnado así como as aulas específicas( taller de 

tecnoloxía, laboratorio, aula de música, aula de plástica, ximnasio, aula 

de Informática) e demais locais do centro( comedor, aula de usos 

múltiples, biblioteca, ..)  permanecerán  abertos só no caso de que sexa 

horario de permanencia do alumnado no centro e se precise ese espazo 

para un correcto desenvolvemento da xornada. Permanecerán abertos 

durante toda a xornada lectiva a sala do profesorado, despachos de 

Dirección e Administración, conserxería e baños. 

 Salvo no comedor, cando permanezan sentados, formen grupos de 

convivencia estables e sexa o momento de inxerir a comida, e coa 

excepción na aula do alumnado de Educación Infantil, será de obrigado 

cumprimento o uso da máscara no resto dos espazos do centro, así 

como no transporte escolar. 

2.2.Entradas ao centro 

Alumnado transportado 

 A medida que o alumnado transportado de Ed. Primaria e ESO  chegue 

ao centro  deberá dirixirse  ás súas aulas, isto ocorrerá a partir das 8:50 

horas, momento de chegada do primeiro autobús. O profesorado de 

garda vixiará os patios e os corredores  para que ningún alumno 

permaneza fóra das mesmas. Dende o acceso ao edificio e até as 9:10h 

o alumnado permanecerá na súa aula comezando as rutinas de limpeza 

de mans e colocación do propio material co profesorado correspondente. 

 O alumnado de Infantil transportado entrará ao centro pola porta situada 

no patio cuberto e enfrontada á porta que dá acceso ao edificio que 

alberga as súas aulas. Este alumnado será acompañado dende o patio e 

ata as súas respectivas aulas por profesorado  de garda. Dende o 

acceso ao edificio e até as 9:10h o alumnado permanecerá na súa aula 
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comezando as rutinas de limpeza de mans e colocación do propio 

material co profesorado correspondente. 

 O alumnado de Primaria transportado accederá ao centro pola porta de 

entrada principal.  

 O alumnado de Secundaria entrará ao centro pola porta lateral situada 

no patio cuberto e que dá acceso ao corredor onde se sitúan as súas 

aulas. 

Alumnado non transportado 

 O alumnado de Infantil que non utiliza transporte escolar accederá ao 

centro a partir das 9:10, unha vez que os autobuses escolares 

abandonen o centro. Farano en compañía dun dos seus proxenitores ou 

persoa maior de idade que estea autorizada polo mesmo accedendo 

sempre polo exterior, a carón do patio de Ed. Infantil,  ao edificio que 

alberga as aulas desta etapa  acompañando ao alumando ata a porta de 

entrada pero sen acceder ao interior do edificio. As familias así como o 

alumnado, en todo momento, deberán respectar as normas de 

distanciamento social e o emprego da máscara. 

 O alumnado de Primaria  non transportado accederá ao centro, antes da 

hora de inicio das clases,  pola porta de entrada principal. As familias 

que traian aos seus fillos/as ao centro non poderán acceder máis alá do 

portal principal.    

 O alumnado de Secundaria non transportado entrará ao centro, antes da 

hora de inicio das clases, pola porta lateral situada no patio cuberto e 

que dá acceso ao corredor onde se sitúan as súas aulas. 

 Nas entradas e saídas manterase a distancia de seguridade. Os 

sentidos de fluxo e circulación indicaranse convenientemente mediante 

cartelería, liñas no chan ou outro sistema equivalente. 

 En todos os niveis educativos empregarán a parte dereita dos 

corredores e escaleiras, que estarán sinalados para establecer un 

sentido de circulación. 

2.3.Recreos 

mailto:cpi.cernadas.castro@edu.xunta.es
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Realizaranse dúas quendas de recreo para Ed. Secundaria e unha para 

Ed. Infantil e Primaria, a saber,  

 Ed. Secundaria: de 10:50h a 11:10h  e de 12:50 a 13:10h. 

 Ed. Infanti e Primaria: de 11:55h a 12:25h. 

Para os recreos, o alumnado  empregará as rutas  de entrada e saída 

que utiliza para as entradas e saídas do centro. 

 Crearanse  zonas diferenciadas( 4 para Ed. Infantil, 8 para Ed. Primaria 

e 7 para ED. Secundaria), que garantan que cada grupo  pode ter un espazo 

de recreo no que se respecte a distancia social,  debidamente identificadas , 

cun cadro de cor que delimita a área. 

Ed. Infantil: catro zonas, no tramo recentemente asfaltado que transcorre 

ao longo de todo o edificio de Ed. Infantil ata chegar ao patio de Primaria. O 

grupo máis próximo á entrada do edificio de Ed. Infantil será o de 4º de Ed. 

Infantil por mor do uso dos baños durante os recreos, a continuación será o 

grupo d 5º de Ed. Infantil, logo 6º A de Ed. Infantil e, por último, 6º B de 

Ed.Infantil. 

Ed. Primaria: 8 zonas; 2 para 1º e 2º de Primaria, no patio cuberto de 

Primaria; 2, no patio principal de Primaria para 3º e 4º de Primaria; 2, na pista 

de tenis, para os dous grupos de 5º e dúas no patio superior para os dous 

grupos de 6º. 

ESO: 7 zonas, 2  no patio superior para os dous grupos de 1º ESO , 2  

na pista de voleibol para os dous grupos de 2º ESO, 2 no patio cuberto para os 

dous grupos de 3º ESO e 1 zona no corredor que transcorre paralelo á pista de 

tenis para o grupo de 4º ESO. 

As zonas serán fixas para todo o curso. 

Os días de choiva o alumnado permanecerá na súa aula, e, usando a 

máscara, permitirase a interacción entre os mesmos en pequenos grupos de 

catro membros. Aumentarase a ventilación da aula, e as xanelas 

permanecerán abertas, sempre que a climatoloxía o permita. Tamén se poderá 
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facer uso do patio cuberto, no caso de que o chan do mesmo o permita, cun 

máximo de catro grupos estables de convivencia que irán rotando ao longo dos 

diferentes recreos.  

 

2.4.Saídas ao mediodía 

 O alumnado non usuario de comedor realizará a saída ás 14:10 horas 

 ( no caso de Infantil e Primaria), usando a mesma porta que na entrada 

ao centro. As familias deste alumnado esperarán nas respectivas portas 

a que lles sexan entregados os seus fillos/as. No caso de Secundaria 

farao ás 14:50 horas.  

 O alumnado usuario do comedor e non transportado  poderá ser 

recollido polas súas familias  ás 15:00 horas na entrada principal do 

centro. No caso do martes, tamén poderá ser recollido polas familias ás 

15:40 horas. 

 O alumnado transportado realizará a súa saída ás 15: 40 horas, agás os 

martes que o fará ás 17:20 horas. Esta saída será gradual e ordenada, 

comezando polo alumnado de Ed. Infantil  que será acompañado ata o 

autobús polo profesorado de garda, a continuación  farao o alumnado de 

Ed. Primaria, dende 1º ata 6º e, finalmente, o alumnado de ESO. En 

todo momento se respectarán os grupos estables de convivencia e a 

porta de saída será  a correspondente a cada etapa educativa. 

 Non se desenvolverán reunións, xogos deportivos, actividades lúdicas  e 

outros eventos que creen condicións de agrupamento nos patios. 

 

 

Consideracións importantes 

 Á hora da entrada as familias non accederán ao recinto escolar 

agás no caso das do alumnado de Ed. Infantil, unha vez que os 
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autobuses abandonaron o recinto escolar e non hai alumnado no 

patio. 

 Non se permite que o alumnado á saída quede formando 

agrupacións nos patios ou que xogue nos mesmos, polo que se 

regularán as saídas directamente ao exterior do recinto.  

 Solicítase ás familias a necesidade da responsabilidade persoal 

de non facer agrupamentos nos accesos ao centro escolar. 

 Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas 

con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida 

polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no 

interior do centro educativo.  

 Nos casos en que o alumnado chegue ao centro fóra do horario 

de entrada, accederán pola entrada principal, coa correspondente 

xustificación do seu retraso. O alumnado de Educación Infantil 

será acompañado á aula pola conserxe. A partir de 1º de Primaria 

será o alumno/a o que acceda á aula sen acompañamento 

seguindo o traxecto de entrada sinalizado no chan. 

 O profesorado que teña a última sesión con cada grupo será o 

responsable de que todo o material da aula quede recollido e 

desinfectado e recordará a colocación da máscara e o 

mantemento da distancia de seguridade. O alumnado de Ed. 

Infantil e Primaria  que fai uso do servizo de comedor irá 

formando unha fila acompañado polo profesor na que gardará a 

distancia de seguridade e levará posta a máscara. O alumnado 

que non fai uso do servizo de comedor dirixirase á porta de saída 

correspondente nunha única fila, gardando a distancia de 

seguridade e portando a máscara. No caso do alumnado de Ed. 

Infantil este irá acompañado ata a saída do seu edificio polo 

profesorado e, a pé do mesmo, será recollido polas respectivas 

familias. 

 Para a segunda quenda de comedor o alumnado afectado irá ao 

comedor, tras o toque do timbre, acompañado do profesor da 

mailto:cpi.cernadas.castro@edu.xunta.es
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última hora da mañá e farao seguindo un orde: formando una 

única fila, gardando a distancia de seguridade e coa máscara 

posta. 

 O alumnado de Secundaria que non faga uso da segunda quenda 

de comedor sairá pola porta de saída correspondente e dirixirase 

ao portal principal onde será recollido polos seus familiares. 

 O número de profesores de garda precisos para facer efectiva a 

entrada e a saída do recinto escolar en condicións de seguridade, 

é de 25 profesores/as segundo o seu horario lectivo. 

3.ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E 

PROTECCIÓN 

Medidas de prevención 

 Reiniciar a actividade docente garantindo, na medida do posible, a 

seguridade e saúde das persoas. 

 Asegurar a prevención, a detección temperá e o control da COVID-19 no 

centro educativo, evitando o contaxio e a propagación do virus.  

 Dar a coñecer as medidas de prevención e actuacións que se deben 

poñer en marcha fronte a COVID-19 para garantir a saúde do alumnado 

e do persoal do centro educativo.  

 Atender e manter a alerta ante as posibles actuacións en función das 

directrices establecidas polas autoridades sanitarias. 

 Activar unha estratexia de consulta, diálogo e coordinación dos distintos 

ámbitos relacionados coa dinámica de actuación do centro. 

Medidas de hixiene e protección 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso preferiblemente con 

auga e xabón e, de non ser posible,  con solucións hidro alcohólicas. 

 Esixencia de hixiene de mans do alumnado, unha vez na aula e 

sentados,  baixo a supervisión dos/as respectivos/as profesores/as. 

mailto:cpi.cernadas.castro@edu.xunta.es
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 Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con 

frecuencia, especialmente nos primeiros días de clase (xogos de 

mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás 

actividades, entrada de comedor, cada vez que van ao baño, á volta do 

recreos…). 

 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas  

de hixiene respiratoria. 

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

se desbotará na papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura 

do cóbado. 

o Manter a distancia física recomendada. 

 Gardar a distancia de seguridade de 1,5 metros, sen prexuízo da 

previsión de 1 metro para as aulas. 

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

 O alumnado non compartirá material de uso propio. 

 Os equipos de traballo de aula (ordenador, teclado, rato, 

mesa…)empregados por varios alumnos ao longo da xornada, 

desinfectaranse antes de ser empregados por outro alumno. 

 O material de aulas específicas(ximnasio, laboratorio, música, 

informática,...) desinfectarase tras o uso por parte do alumnado. 

 As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, os proxectores, 

e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 

profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 
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4. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA 

COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO NECESARIA 

PARA O ENSINO PRESENCIAL  OU, DE SELO CASO, 

NON PRESENCIAL 

 O ensino non presencial, no caso de que o/a alumno/a estea 

corentenado por contraer o coronavirus ou por considerarse  contacto 

estreito cunha persoa que o posúa, será impartido polo profesorado 

ordinario do alumnado a través da aula virtual aloxada na páxina web do 

centro.  

 Durante os primeiros días de clase, en setembro, os titores e 

profesorado facilitarán ao alumnado, a inscrición na aula virtual 

correspondente e as indicacións pertinentes para o manexo da mesma. 

 No mes de setembro, os titores identificarán ao alumnado que, por mor 

da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o 

acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e  

notificarano ao equipo directivo que realizará una listaxe deste alumnado 

e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 

 O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os 

coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 

dispoñibles ben achegados polo propio profesor ou ben os que poña a 

disposición a Consellería. Igualmente o profesorado poderá poñer 

tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación 

continua da mesma.  

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro 

educativo ten previsto o emprego de:  

 A aula virtual do centro como soporte para dar a coñecer os   

contidos. 

 A  plataforma Webex para levar a cabo videoconferencias. 

 A aplicación abalarMóbil como ferramenta de comunicación coas 
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familias. 

 O correo electrónico no dominio propio do centro 

@cernadascastro.com 

 A aplicación de lectura dixital Fiction Express dende 5º de 

Primaria ata 4ºESO. 

 A páxina web do centro como medio de comunicación coas 

familias e o alumnado. 

 EDixgal co alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria. 

 Aulas dixitais das editoriais. 

 

  Na aula virtual do centro estableceranse 3 categorías: Infantil, Primaria 

e Secundaria. Dentro de cada un delas estarán as correspondentes aulas e 

dentro das mesmas os cursos que farán referencia ás distintas materias. 

 Con carácter semanal, todos os luns,  o profesorado subirá o material a 

traballar  co seu alumnado. Todas as tarefas serán corrixidas polo profesorado 

e devoltas ao alumnado para a súa supervisión e/ou nova realización. 

  En canto á Atención á Diversidade empregaranse as mesmas 

aplicacións adaptando os contidos a través das docentes de Pedagoxía 

Terapéutica e Audición e Linguaxe coordinados pola orientadora do centro.  

  Potenciaranse os contactos periódicos co alumnado, a través de 

videoconferencias, de cara a acadar, no posible, a desvinculación cos seus 

docentes. 

5.ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E 

SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

A atención aos aspectos emocionais e sociais na escola son 

fundamentais para favorecer o desenvolvemento  integral do alumnado. Ditos 

aspectos abordaranse  a través de actividades de acollida e cohesión, dirixidas 
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á mellora da conciencia e a regulación emocional, a autonomía persoal e a 

competencia social. 

Neste sentido, o profesorado titor  acordará coas familias liñas de 

actuación conxuntas (a través da  plataforma temática facilitada pola 

Consellería), de cara ao establecemento de rutinas no centro e na casa 

adaptadas a súa idade. Diferenciar as rutinas diarias das do fin de semana e 

planificar actividades para que xoguen e se relaxen. 

As actividades de acollida e cohesión son susceptibles de aplicarse tanto 

en Educación Infantil como en Educación Primaria ou Secundaria. Os docentes 

escollerán as actividades a realizar, os materiais a empregar e as metodoloxías 

concretas para adaptalos a cada curso. O alumnado deberá aceptar e cumprir 

normas e regras establecidas no desenvolvemento de actividade e xogos. 

As expostas de seguido servirán como exemplo referencial do que se podería 

levar a cabo. Cada docente poderá escoller entre as expostas ou ben elixir 

outras que considere máis axeitadas e/ou adaptadas para o seu  grupo de 

alumnado de referencia.  

 Actuacións dirixidas a fomentar hábitos axeitados en relación ás 

medidas de hixiene e protección indicadas polas autoridades 

sanitarias. 

 Explicar o coronavirus aos nenos de forma clara pero sen alarmar, 

partindo do que xa eles saben e empregando unha linguaxe axeitada ás 

súas idades.  Procurar que non estean moito tempo recibindo 

información sobre o tema. Recordarlles que é algo temporal e que vai a 

pasar. Ser un referente: 

o Cumprir as medidas de hixiene e protección indicadas e acatar as 

indicacións das autoridades sanitarias. 

 Recursos para explicar ao alumnado o coronavirus: 

o Contos, Cómics. 

o Vídeos. 

o Debuxos para colorear e ilustracións. 

o Xornal 
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o  Charlas telemáticas 

 Fomentar con xogos o lavado de mans. 

 

 Actividades de Regulación emocional, dirixidas a mellorar a 

capacidade para identificar, expresar, comprender e xestionar emocións 

de forma apropiada. Explicarlles que estar triste, ter medo ou sentir 

calquera outra emoción é normal e que as persoas adultas tamén as 

sentimos. Explicarlles o que está a pasar, coas verbas adecuadas a súa 

idade e sen engadir medos.  

 Identificar emocións: 

 Crear un dicionario de emocións. 

o Consiste en coller varias fotografías con persoas, nenos ou 

personaxes expresando unha emoción. Deben identificar a 

emoción e clasificar as imaxes. 

 Ler/ Ver contos/videocontos de emocións: 

 

 Debuxamos emocións. 

o Poñemos un espello diante do neno e axudámoslle a representar 

as expresións de cada emoción, logo pódeas debuxar nun papel 

e escribir cando se sentiu así. O alumnado de infantil faríao 

verbalmente. 

Expresar emocións: 

 Música, pintura e emocións 

o A música esperta recordos e experiencias. Nesta actividade 

uniremos música, expresión artística e a educación emocional. 

Poremos aos nenos pezas musicais diferentes e deixaremos que 

pinten libremente as emocións que lles provocan. 

o Bazar emocional: Decórase a aula con imaxes/ carteis/ debuxos 

con diferentes  emocións. Cada alumno/a escollerá e exporá unha 

idea/obxecto/situación/ música… que corresponda cunha das 

emocións.  
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 Mímica das emocións. 

o Preparamos varias tarxetas e poñemos nelas diferentes 

emocións. Nos grupos de Educación Primaria e Secundaria 

poderemos escribir a emoción e nos grupos de Educación Infantil  

verbalizarémola. Logo o alumno debe representar a emoción, sen 

facer uso das palabras, e o resto do grupo adivíñala. Quen acerta 

é o seguinte en saír.  

 Termómetro das emocións. 

o A partir do debuxo dun termómetro dividido en varios sectores de 

distintas cores, o alumnado de infantil e primeiros cursos de 

primaria poden identificar e situar nunha escala sinxela o seu 

propio estado de ánimo e expresar como se senten,  

Comprender e Xestionar emocións:  

 Técnica da tartaruga. 

o Podemos explicarlle ao alumnado o conto da tartaruga e facer 

unha analoxía co que ás veces lle sucede a el cando se atopa  

enfadado e a piques de actuar de forma impulsiva (pegando, 

empurrando, gritando…) pode lembrar á tartaruga e actuar como 

ela. É dicir, refuxiarse nunha cuncha imaxinaria, para relaxarse e 

pararse a pensar antes de actuar. Así lle será máis doado atopar 

solución aos seus problemas sen danar aos demais nin a el 

mesmo. Se practicamos varias veces a técnica xunto ao 

alumnado, co tempo serán capaces de aplicala eles sós cando a 

precisen e así ir gañando autoxestión das súas emocións, á vez 

que diminuirá a súa impulsividade. 

 Escribir un diario emocional. 

o  Nos grupos de Educación Primaria e Secundaria poderán 

describir unha situación (momento, lugar, persoas), as emocións 

que sentiu, os pensamentos, a conduta ou comportamentos e as 

consecuencias (sen xuízos de valor).  
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 Por medio das preguntas propostas, guiarase ao alumnado a que pense 

acerca da influencia diaria das emocións sobre os seus pensamentos e 

accións. 

 Cada emoción con su situación. 

o Proporciónase a cada grupo unas tiras de papel nas que 

aparecen por un lado as diferentes emocións básicas, e por outro 

lado aparecen situacións da vida cotiá. Cada grupo debe 

emparellar qué emoción será más útil para levar a cabo da mellor 

forma posible cada unha das actividades presentadas. Una vez 

que os pequenos grupos cheguen a acordos, debatese en gran 

grupo a solución e as xustificacións aportadas, identificando o 

potencial e as funcións de cada emoción para adaptarnos ás 

distintas situacións.  

 Rexistro de Pensamentos. 

o Nos grupos de Educación Primaria e Secundaria, a partir da 

situación descrita na actividade anterior, poderán identificar e 

corrixir patróns de pensamento negativo que xorden de maneira 

automática e aprender a buscar pensamentos alternativos máis 

apropiados e que reduzan o malestar. 

Visualización e Relaxación. 

 O parque das emocións 

o  En educación infantil, pódese dar un espazo na clase para 

fomentar  o recollemento, o silencio exterior, a relaxación… Crear 

momentos de liberdade para elixir participar deste espazo de paz 

ou respectar  a quen queira facelo. 

 Respiración consciente. Trátase de prestar atención á propia respiración 

abdominal, observándoa, volvendo a atención a ela sen intentar cambiar 

nada. Educar a respiración para axudar a xestionar a relaxación. 

  Visualización guiada. 

o Aprender a visualizar mentalmente situacións, sensacións e 

emocións positivas como vehículo para alcanzar un estado de 

relaxación. 
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 Actividades dirixidas á autonomía emocional e á intelixencia 

interpersoal (socialización e interacción). 

Favorecer a autonomía emocional. 

 Obradoiros de autoestima e linguaxe positiva, establecemento de 

obxectivos, toma de decisións, ...  

o Lectura/visualización de contos: O Bebé, Artur e Clementina, 

Orellas de bolboreta,  Cuando las niñas vuelan alto,  El abrigo de 

Pupa, El elefante encadenado … 

o Xogo dos aloumiños (xógase cun dado ou ruleta): 

Para facer este xogo, precisamos colocarnos en clave de “pensamento 

positivo” cara a nós e cara ao outro. Trátase de formular, en cada tirada 

e por quenda, un pensamento afirmativo, construtivo e verdadeiro e que 

fomente o benestar: 1. Dou algo positivo á persoa da miña dereita. 2. 

Acepto cando me din ... (algo bo e que me custa aceptar) 3.Doume a 

min un recoñecemento 4. Pido a ... que me recoñeza algo bo 5. Rexeito 

que me digan/fagan ... (algo negativo para min) 6. Comodín (escollo 

calquera dos anteriores) 

o Dinámicas cooperativas nas que presentemos opcións para que 

aprendan a escoller e decidir. 

o Guialos na planificación de obxectivos realistas (para evitar 

frustracións innecesarias) no estudo e na elección de itinerarios 

formativos. 

 

Favorecer a competencia social e as interaccións. 

 Integrar a todo o alumnado na dinámica do grupo clase.                       

o Traballar o valor de observar as necesidades doutras persoas, o 

sentido da protección para quen o precisa, mellorar o clima da 

clase… 
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o Iniciar e favorecer o traballo cooperativo, a empatía e a 

comunicación en grupo, respectando os diferentes puntos de vista 

e asumindo as responsabilidades que correspondan. 

 Realización de xogos para fomentar a integración. 

o Dinámicas de presentación e de cohesión grupal: 

- Nube de palabras: O/a estudante pensa palabras que o 

definan (persoas, comidas, adxectivos, lugares onde foi, 

etc.) e méteo todo nunha nube de palabras coa forma que 

queira. Logo utiliza esa nube para presentarse ao resto  da 

clase.  

- A estrela: Debuxamos unha estrela no encerado, 

escribimos o nome do alumno/a dentro e nas puntas datos 

cos que se identifique. Os estudantes teñen que tratar de 

pescudar que significa cada dato formulando preguntas de 

si ou non en relación a cada dato (a túa cor favorita é o 

azul?, gústache os cómics?…). Por quendas (primeiro 

pregunta un e despois o outro).  

- Isto  identifícame: Pedímoslles que busquen unha imaxe, 

música, obxecto, etc, que lles identifique e conten por que 

se identifican co que escolleron. 

 

 Crear vínculos. 

o Escoitar as súas preocupacións e contestar ás súas preguntas.  

o Establecer no centro unha rede de apoio (individual e colectiva) 

para minimizar o impacto emocional dos máis vulnerables. 

INDIVIDUAL - Coordinador/a de Convivencia / Profesorado Titor 

de Convivencia / Hora Social (titoría) / Alumnado Guía (nos 

procesos emocionais de iguais que lles solicitan a axuda). 

COLECTIVAS – Equipos de Acollida (coidan a integración do 

alumnado no seu grupo de referencia e convivencia e axudan a 

previr problemas como illamento, falta de amigos/as,  

participación en actividades …) /  Equipos de Axuda ou 
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Convivencia (proporcionan escoita activa e axudan ante os 

problemas, para que aprendan a buscar as propias solucións) 

 Traballar en coordinación con outros sectores ou axentes implicados  

para a mellora do benestar emocional e social, contribuíndo á instaurar a 

cultura do coidado e autocoidado. 

 

 Calquera outra actividade de acollida e/ou cohesión que o profesorado 

titor considere susceptible de mellora en relación aos aspectos 

emocionais e de socialización do seu alumnado. 

 

 

 

En Lousame, a 1 de outubro de 2020 

 

O equipo directivo:  

Secretaria: Begoña González Nieves 

Xefa de Estudos de Ed. Infantil e Primaria: Ana Seoane Salgado 

Xefe de Estudos de Secundaria: Germán Delfín Pérez Vidal 

Directora: Pilar Cobas Cajuso 
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