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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 
 
 

 
1. ENTRADAS E SAÍDAS. 

 
Todas as familias antes de mandar ao seu fillo/a ao centro terá que facer a enquisa de autodiagnóstico. 
Cada familia deberá entregar asinada no centro, unha declaración xurada comprometendose a facer a enquisa 
todos os días antes de ir ao colexio e a non mandar a o alumno/a en caso de ter algún dos síntomas compatibles 
coa COVID 19. 

• ESO: 

Entrada e saída pola porta principal. (Alumnado de ESO) 

Entraran directamente a súa aula por orde de chegada 8:45 – 9:05, mantendo a distancia de seguridade e 
respectando o sentido de circulación indicado no centro. Acceden polas escaleiras directamente a súa aula polas 
escaleiras que van da entrada principal á ala de ESO, onde o profesor de 1ª hora os estará agardando. 
Desinfectarán as mans e farase un control de temperatura. 

Saída en filas dende as 13:45 pola porta principal. O profesor que imparta docencia a última hora acompañará ao 
seu grupo ata a porta exterior do comedor. Saíran primeiro os da planta baixa e a continuación os da planta alta. 

• E. INFANTIL E PRIMARIA: 

Entrarán directamente a súa aula por orde de chegada, mantendo a distancia de seguridade e seguindo o sentido 
de circulación. ( 08:45 -09:05). Unha vez na aula, desinfectarán as mans, farase un control de temperatura e 
deixarán as súas pertenzas na súa cadeira. 

Saída en filas pola porta traseira dende as 13:40. O mestre que imparta docencia no grupo a última hora 
acompañara ao alumnado ata a saída do recinto do alumnado transportado onde serán recollidos polas 
coidadoras dos buses. 

De E. Infantil a 4º E. Primaria entrarán e sairán pola porta traseira. 5º e 6º o fará pola porta Azul do patio 
cuberto.  

O alumnado dende E. Infantil ata 2º de E. Primaria terá un espazo reservado en frente ao parque de E.Infantil, 
onde farán filas para ser recollidos polas familias ou ser conducidos ao autobús. 

Será moi importante o cumprimento estrito por parte de familias e profesorado dos horarios para o bo 
funcionamento. 

• ENTRADAS E SAÍDAS ALUMNADO TRANSPORTADO: 

ENTRADAS. 

Ø EDUCACIÓN INFANTIL: Accederán coa coidadora pola porta principal de acceso ao recinto á parte 
traseira do centro, onde serán recibidos polo profesorado de garda e dirixidos as súas aulas. 
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Ø EDUCACIÓN PRIMARIA: Accederán pola porta 
exterior principal de acceso ao centro e dirixiranse a entrada traseira, por onde accederán 
ordenadamente ás súas aulas. 

Ø ESO: Accederán ao recinto pola porta exterior próxima ao comedor e pola porta principal do centro 
dirixiranse a súa alula. 

En cada porta haberá un profesor de garda, velando por que as entradas sexan ordenadas e polo cumprimento 
das medidas de seguridade. 

Cando varios autobuses coincidan na chegada, baixarán ao alumnado por orde de chegada, tendo que 
permanecer o alumnado dos outros buses sentados nos seus asentos, ata que a coidadora lles indique. 

 

SAÍDAS. 

Ø EDUCACIÓN INFANTIL: Saíran co mestre que imparta docencia a última hora ata a parte dianteira do 
centro, onde serán recollidos pola coidadora de cada un dos autobuses. 

Ø EDUCACIÓN PRIMARIA: Saíran acompañados polo mestre que imparta docencia a última hora ata a 
porta exterior principal do recinto. 

Ø ESO: Saíran acompañados polo profesor que imparta docencia a última hora ata a porta de acceso ao 
recinto próxima ao comedor. 

 

• UBICACIÓN DAS FAMILIAS NAS ENTRADAS E SAÍDAS 
 
ENTRADAS: 
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Ø Unicamente estará permitido para o alumnado de E. Infantil que sexa acompañado por un adulto a porta 

de entrada traseira, onde serán recibidos por un mestre e conducidos ao aula. 
Ø As familias do resto de niveis educativos deixarán ao alumnado na porta exterior e abondoarán a zona 

para evitar atascos e aglormeracións. 
 

SAIDAS: 
 

Ø Acudirá unicamente un adulto por alumno a recollelo. 
 

Ø As familias terán unha zona para esperar mentres non saen os alumnos enfrente do comedor escolar. 
Ø Será moi importante deixar totalmente libre os corredores polos que circula o alumnado na saída. 

(Liñas vermellas) 

 
 

 
A acollida específica para o primeiro día de curso en cada nivel, sera engadido neste plan. 
 
2. FLUXO DE MOVEMENTOS DURANTE A XORNADA ESCOLAR. 
 
Os movementos polo interior serán reducidos ao máximo para o cal tomamos as seguintes medidas: 
 

Ø Usar as aulas específicas, taller , aula de plástica, informática etc. de xeito excepcional. Será o profesor o 
que imparta con carácter xeral a materia na aula de referencia. 

Ø Controlar o acceso aos baños. Poderase ir de un en un. 
Ø O centro está sinalizado indacando os sentidos de circulación. 
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3. AGRUPAMENTO DO ALUMNADO. 
 

• E. INFANTIL E PRIMARIA: 

O alumnado de E.Infantil e E.Primaria estará en grupos estables de convinencia, nos que se reducirá ao máximo 
o contacto co resto dos grupos e profesores.  
Estes grupos farán recreos en espazos e tempos diferenciados. 
Cando falte un mestre dun destes grupos, sempre que sexa posible cubrirá a ausencia un mestre que imparta 
clase no grupo. 
 

• E.S.O: 

No momento de elaboración deste documento estamos a espera de que se nos autorice o desdobre dos grupos 
empregando para elo as bibliotecas de primaria e secundaria, aula de música e unha aula na ala de primaria.  
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Estes desdobres permitirian non ter aulas de máis de 18 alumnos e así garantir a distancia de seguridade de 1,5 
m. 

 
4. TITORÍAS. 

E. Infantil e Primaria: 

Ø As titorías serán os mércores de 4.30 a 5.30 como ven sendo habitual. 

Ø Pedirase cita polos medios habituais, Abalar , teléfono ou axenda. 

Ø A titoría será por norma xeral a través de videoconferencia ( aplicación que proporcione a Consellería ) 
ou telefónica ( o mestre chamará á familia no horario fixado ). 

ESO: 

Ø Cada profesor terá unha hora asignada para a titoría no seu horario. Dada a excepcionalidade da 
situación, que obrigará por norma xeral a facer as mesmas por teléfono o videoconferencia, poderá 
facerse no horario que acorden familia e profesor. 

Ø Pedirase cita polos medios habituais, Abalar , teléfono ou axenda. 

Ø A titoría será por norma xeral a través de videoconferencia ( aplicación que proporcione a Consellería ) 
ou telefónica ( o mestre chamará á familia no horario fixado ). 

Será o Equipo directivo quen decida, escoitada a familia e/ou o profesor, da necesidade de que a titoría sexa 
presencial. Neste caso farase na aula de referencia do alumnado no caso de E. Infantil e E. Primaria, e na aula 
de titoría habilitada para ESO. Como é lóxico, a xuntanza farase mantendo as medidas hixiénico sanitarias e de 
separación contempladas con carácter xeral. 

As xuntanzas de principio de curso coas familias, decidirase en Claustro a principio de curso a modalidade máis 
axeitada para facelas. 

Na web do centro publicarase toda a información xeral do centro relevante e enviarase a través Abalar móbil o 
link correspondente. 

O profesorado empregará Abalar móbil como ferramenta de comunicación preferente coas familias, polo que será 
necesario a colaboración das mesmas descargando a aplicación e dándose de alta na mesma. 

5. CLAUSTROS, CCP, CONSELLO ESCOLAR E XUNTANZAS DO ANPA. 

Ø As xuntanzas de órganos colexiados faranse como regra xeral de xeito telemático, empregando a 
aplicación que proporcione a Consellería. Toda a información relativa aos mesmo será facilitada por 
correo electrónico. 

Ø Cando algún dos membros dun dos órganos considere a necesidade de que a xuntanza sexa presencial, 
llo comunicará ao Equipo Directivo, que decidirá unha vez feita unha sondaxe entre o resto de membros. 

Ø Cando unha reunión sexa presencial desenvolverase no comedor ou nun dos pavillóns para facilitar o 
distanciamento. 

Ø Como norma xeral, tanto as xuntanzas da ANPA como do Consello Escolar, desenvolveranse por medios 
telemáticos. 



 
 

C. P. I. do Feal 
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) / C. I. F.: 

Q-6555032-I 
Teléfono:  881 938 177/ Fax: 881 938 185 

E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web: 
www.edu.xunta.es/centros/cpifeal 

Ø Cando a situación pola súa excepcionalidade, 
obrigue a que estas sexan presenciais; serán levadas a cabo no comedor, ou nalgún dos pavillóns para 
así poder garantir as distancias de seguridade. 

Ø A decisión sobre a excepcionalidade a tomará o Equipo Directivo. 

 

6. USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 

Ø Obrigatorio para o todo o alumnado en todo momento, agás a excepción contemplada en infantil, nas 
actividades físicas no exterior cando se poida aseguras un distanciamento de 2 m e nos casos que polas 
características persoais e médicas debidamente xustificadas así o aconsellen. 

Ø O profesorado deberá dar exemplo empregando a máscara en todo momento e situacións. A única 
excepción contemplase para PT e AL en situacións concretas, polas características do traballo. Nestes 
casos se empregaran mamparas ou viseras protectoras e garantirase un distaciamento suficiente. 

Ø Teñen consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 
alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 
instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo.  

Ø Polo que se respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

7. NORMAS DE REALIZACIÓN DE EVENTOS. 

Ø Os eventos masivos que se viñan celebrando habitualmente no centro, Magosto, Entroido, Festival e 
outras actividades de fin de curso, non se celebrarán co fin de evitar aglomeracións. 

Ø As celebracións recollidas no calendario escolar, abordaranse en cada titoría. 

Ø As actividades organizadas por Equipos, Departamentos, titores etc., como contacontos, actividades 
deportivas, concertos..., serán sempre en pequenos grupos, respectando o aforo do espazo elixido e 
desinfectando antes e despois do mesmo. Cando a actividade e a climatoloxía o permitan, serán 
preferentemente en espazos exteriores. 

Ø As excursións recreativas de fin de curso que se viñan organizando, quedarán suspendidas mentres a 
situación sanitaria así o aconselle. 

Ø As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, 
sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. 

Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade ou localidades próximas e ao aire libre 
preferentemente. 

8. USO DOS ASEOS. 

Ø O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 

Ø Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados nese intre 
con eses distintivos non poderán ser empregados. 

Ø A limitación de aforo para os baños será a un usuario, e para controlalo haberá un sistema de 
“semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non. 

Ø Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

9. RECREOS. 
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Haberá 4 quendas de recreo: 

10:30 – 11:00 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 (12:25 para ESO) 
 
O patio estará dividido en 6 zonas: 
 

 
Ø Cada grupo irá rotando dunha zona a outra, excepto infantil que sempre estará na súa propia. 
Ø Os grupos farán as entradas e saídas pola zona que teñen asignada para entrar e saír pola mañá e ao 

mediodía. 
Ø Estarán prohibidos os xogos con balón e outros materiais compartidos. 
Ø As merendas serán preferiblemente no exterior. Cando se fagan nas aulas, serán sempre coas ventás 

abertas. 
Ø No centro non se venderá comida nin se poderá compartir comida. ( Tampouco nos aniversarios) 
Ø O alumnado de ESO fará un único recreo coas seguintes normas: 

o Baixará por orde ao patio, comezando polo alumando do 1º piso e acompañado polo profesor co 
que teña clase. 

o A baixada comezará ás 11:55 para evitar aglomeracións. 
o Non poderán estar en grupos de máis de 10 e sempre mantendo a distancia co resto de grupos. 
o Unha vez toque o timbre terán que agruparse na zona establecida, e entrar ordenadamente co 

profesor co que vaia ter clase. 
o Comezará subindo o alumnado do 1º piso. 
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Ø Os días de choiva o alumnado permanecerá na 
aula. Durante este tempo as ventás permanecerán abertas para favorecer a ventilación. En E. Infantil e 
Primaria estará un profesor en cada aula, mentres que na ESO, haberá dous profesores en cada 
corredor. 

Ø Os días de choiva o Equipo Directivo reforzará ao profesorado de garda en ESO. 
Ø Na escola de Freixeiro ao estar 7 alumnos, terán liberdade para facer o recreo cando estime a profesora 

oportuno. 

 

10. COMEDOR. 

Actualmente o comedor conta con 124 prazas, polo que atendendo á capacidade do mesmo e as distancias a 
gardar terá que facerse en 2 quendas. 

Ø 13:30 – 14:20. O alumnado dende E.Infantil ata arriba ( en función dos usuarios) ata xuntar 61 
comensais. Recomendase ás familias que recollan ás 15:00 a este alumnado. 

Ø 14:20 – 14.35. Desinfección de mesas e cadeiras e ventilación. 

Ø 14:35– 15:15. De ESO para abaixo ( en función dos usuarios ) ata xuntar 61 comensais. 

Os días que non se cubran as 124 prazas farase igualmente dúas quendas, repartindo ao alumnado en dúas 
metades. 

Ø Os comensais agruparanse nas mesas xunto aos compañeiros/as de aula. 

Ø Estudiaremos a posibilidade de poñer mamparas de separación. 

Ø O alumnado que non estea no comedor, terá que ser custodiado polas monitoras, polo que será preciso o 
reforzo de persoal. 

Ø A custodia será no patio exterior preferiblemente, podendo usarse o patio cuberto os días de choiva. 

Ø O alumnado de E. Infantil e E. Primaria terá que estar unicamente cos seus compañeiros de aula co fin 
de manter os grupos de convivencia estables. 

Ø O alumnado de ESO, poderá estar en grupos de non máis de 10. 

O centro por ratio, debe contar con 7 monitoras que se distribuíran do seguinte xeito: 

Ø 4 dentro do comedor. 

Ø 3 fóra custodiando ao alumnado. 

11. XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS DAS FAMILIAS NO CENTRO. 
 
O horario de atención ás familias será de 10:00 a 13:00 horas de luns a venres e de 16:45 a 17:45 os luns pola 
tarde. Este horario faise co fin de coincidir co horario de entradas e saídas do alumnado. 
 

Ø Antes de acudir é importante chamar antes por si a xestión pódese facer de xeito non presencial. 

Ø Cumprir as indicacións da Conserxe ou persoal docente no acceso ao centro. 

Ø Acudir con máscara, desinfectarse na entrada e seguir os sentidos de circulación indicados no chan. 
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MEDIDAS DE HIXIENE E PROTECIÓN. 
 

Neste apartado enumeramos as medidas tomadas. O seu desenvolvemento aparece recollido no Plan de 
Adaptación á situación Covid – 19 para o curso 2020 – 2021. 

 
 

Ø Creación do Equipo Covid . 
Ø Creación dun espazo de aillamento ante posibles casos. 
Ø Dotación do centro de todo o material necesario e organización da súa ubicación e reparto. 
Ø Planificación de desinfeccións e ventilación dos espazos durante a xornada lectiva e elaboración dun 

plan de limpeza do centro. 
Ø Limitar ao máximo os contactos entre os difentes grupos de alumnos. 

 
ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL 

DO ALUMNADO NECESARIA PARA O SEU DESENVOLVEMETO NA 
MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CASO, NON 

PRESENCIAL. 
 
No Plan de Continxencia do Centro aparecen recollidas e desenvolvidas estas medidas que  enumeramos: 
 

Ø Fomentarase a formación do equipo docente, naquelas actividades que dende a Conselleríase estimen 
necesarias na Covid 19 así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que faciliten a xestión educativa 
e pedagóxica no caso de formación semipresencial ou non presencial. 
 

Ø A maior parte do profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas 
virtuais. De todas formas, nas primeiras semanas de curso, ofrecerase formación por parte dos 
Coordiandores para que todo o profesorado poida facer uso da aula virtual. 
 

Ø Cada profesor será responsable de publicar e xestionar o seu espazo na aula virtual. Contarán co apoio e 
asesoramento dos Coordinadores das mesmas. 
 

Ø  Durante as primeiras semanas de clase cada profesor/a de  Primaria e ESO familiarizará co 
funcionamento da súa aula virtual ao alumnado. En Infantil informarase ás familias do seu funcionamento. 

  

ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 
Ø Potenciarase a educación para a igualdade tendo presente o que supuxo o confinamento neste eido. 

 
Ø Axudar ao alumnado a identificar as súas emocións ante as novas situación e as situacións cotiás. A 

expresión das emocións e dos estados de ánimo terán cabida diaria nas clases. O espazo de recreo 
contará cun horario específico onde o nivel que non estea no patio aproveitará para actividades variadas 
relacionadas coa animación lectoescritora e dixital, os hábitos de estudo, a resolución de conflitos, a 
expresión e xestión das emocións,.. 

 
Ø Evitar a toxicidade, as cadeas de alburgadas por chat, os xogos de infección, bromas de mal gusto, 

alcumes relacionados co virus, ... 
 

Ø Falarase sobre o contaxio, a cura,.. Desenvolveranse acción relacionadas coa empatía e non 
discriminación. 

 
Ø O respecto ao resto de compañeiras e compañeiros, aos seus materiais e espazos será un traballo cotiá 

no centro. 
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Ø Sensibilizar de cara a como manter contacto afectivo, de interese e de compañeiras e compañeiros co 

alumnado enfermo a través de medios dixitais. 
 

Ø Traballar a responsabilidade individual para frear a transmisión do virus. 
 

Ø Incidirase sobre como manter a calma, ser positivas e positivos e enfocarse en que si poderemos 
controlar o virus. 

 
Ø Traballaranse aspectos novos sobre como interaccionar, saudarse, despedirse ... Buscar alternativas ás 

apertas, os bicos,... habilidades sociais. 
 

Ø Atopar maneiras conxuntas de manter o contacto coas amizades a través da rede (que se deberá usar de 
maneira saudable e responsable) 

 
Ø Traballaranse os aspectos cooperativos dentro de unha metodoloxía globalizada tendo presentes sempre 

as medidas de prevención no que se refire a contactos e distancias. 
 

Ø Insistirase na xestión e resolución pacífica de conflitos, terase especial coidado con aqueles que poidan 
xurdir con motivo da COVID 19 (invasión de espazos, tocar materiais doutras persoas, mantemento das 
medidas hixiénicas,...) 

 
Ø Aprender a poñer filtros á cantidade e calidade da información evitando mentiras, sobrecarga ou xerar 

pánico... 
 

Ø Atopar maneiras novas para o tempo de lecer e para establecer rutinas cando non poidamos ter 
actividade presencial no centro. 

 
Ø Fomentar a conciencia social e como podemos axudar en tempos de COVID 19 

 
Ø Buscaranse estratexias para diminuír estados típicos da época de pandemia: ansiedade, medo, pánico, 

rabia, ... a través do autocontrol, da relaxación. 
 

Ø Traballarase en todos os proxectos e temáticas de xeito transversal a educación para a saúde, a 
educación medioambiental, a educación para a igualdade. 

 
Ø Indicar as diferenzas entre prevencións, rutina e condutas obsesivas ante o virus 

 
Ø Poderemos usar materiais da carpeta dixital “materiais de acollida”, contos, xogos,... 
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