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a) CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

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

Formación Profesional e Innovación Educativa en relación as 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 

Plan de Adaptación á situación Covid 19 do CPI Viaño Pequeno publicado na páxina web: 

www.edu.xunta.gal/centros/cpivianopequeno, no inicio da actividade académica presencial o 

vindeiro 10 de setembro. 

 

b) NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 

Seguindo o Plan de Adaptación do CPI Viaño Pequeno achégase o seguinte resumo da 

organización e instruccións para a Comunidade Educativa. 

 Entradas e saídas: 

 

 

 



 

 ALUMNADO TRASPORTADO: Todo o alumnado espera sentado no seu 

asento ata que a cuidadora dispoña a saída, segundo este proceso: 

_ 1º: alumnado de infantil; cando todo este alumnado teña entrado no recinto, sairá 

_ 2º  o alumnado de primaria; cando este deixe libre totalmente a entrada, sairá 

_ 3º o alumnado de ESO 
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           O alumnado trasportado, ao baixar do autobús, accede ao recinto 

escolar entrando pola porta pequena da esquerda do portal principal e 

diríxese á zona cuberta e, seguindo as instruccións do docente que 

atenda a entrada, vai indo para a súa clase. 

            Unha vez que todo o alumnado trasportado (de infantil, primaria 

e ESO) acceda ao recinto e se retiren os autobuses da entrada, entra o 

alumnado peonil, tamén pola porta da esquerda. A persoa acompañante 

NON accede ao interior. 
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             O alumnado sairá pola porta principal do edificio norte e sairá 

do centro polo mesma porta de entrada para dirixirse aos autobuses 

acompañados polas coidadoras. 

            A saída das clases será por grupo e con separación entre eles  

para que o alumnado non coincida con outras clases. A hora de saída de 

infantil será 8 minutos antes da hora para así evitar a coincidencia co 

alumnado de primaria, que saíra 4 minutos antes. 
IMPORTANTE:  
          - Se algún alumno, excepcionalmente, precisa ser acompañado, só pode acceder ao 
recinto escolar UN acompañante. 
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          Todo o alumnado de primaria accede ao centro polo portal 

principal, pola porta pequena da dereita:  

   - O alumnado de 1º e 2º accede ao 2º andar dende o patio cuberto e 

diríxese directamente á súa aula. 

   - O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º dirixirase ao pavillón central e,  

supervisado polo profesorado, entrará, sempre gardando a distancia de 

seguridade, e dirixirase a súa aula. 
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      - O alumnado sairá pola porta principal. 

      - Os de 1º e 2º de primaria sairán dende o Edificio Norte 4 minutos 

antes da hora, para evitar coincidir na sáida con infantil, acompañados 

polo seu mestre/a, sairán pola porta da esquerda, para logo dirixirse aos 

autobuses, baixo o control das coidadoras. 

      - O alumnado de 3º a 6º de primaria sairá dende o Edificio Central 4 

minutos antes da hora de saída, acompañado polos seus mestres para 

dirixirse ao portal principal do centro e sairán pola porta da esquerda 

para dirixirse hacia o autobús. 

IMPORTANTE: Ningún acompañante do alumnado de Educación Primaria pode acceder 

ao recinto escolar. 
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        Todo o alumnado de ESO accede ao centro polo portal principal, 

pola porta pequena da dereita:  

   - O alumnado de 1º e 2º de ESO diríxese ao andar baixo do pavillón 

sur e agarda alí, en fila e gardando separación de seguridade, ata aceder 

á súa aula. .  

   - O alumnado de 3º e 4º, dirixese ao andar alto do pavillón e agarda 

alí, en fila e gardando separación de seguridade, ata aceder á súa aula. 
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      - O alumnado sairá despois de soar o timbre, ordeado e mantendo a 

distancia de seguridade:  

          ∙ o de 1º e 2º dende o andar baixo polo mesmo itinerario da 

entrada e dirixirase sen demora a saída na porta principal. 

          ∙ o de 3º e 4º sairá dende o andar alto, percorrendo o itinerario da 

entrada e dirixirase sen demora á saída na porta pola que entrou.  

          O ALUMNADO DE ESO EVITARA COINCIDIR NA 

SAIDA CO ALUMNADO DOUTRA ETAPA, polo que se estivese 

ocupada a saída, deteríase ao aceder ao patio central ata que se despexe 

a saída, reanudaran a ruta e sairán pola porta da esquerda,pola que 

entraron, e p dirixiranse hacia o autobús correspondente. 

IMPORTANTE: Ningún acompañante do alumnado de Educación secundaria pode 

acceder ao recinto escolar. 

 

 

   

 

- I nstrucións xerais: 

 

 Compromiso de realización da autoenquisa clínica: tódolos días tanto por parte 

do profesorado como por parte do alumnado (realizarana as familias do alumnado no seu 

propio fogar antes de asistir ao colexio). Ver anexo 1. 

 As familias non accederán ao recinto escolar como norma xeral. Só se atenderá 

presencialmente con cita previa. Poden solicitar a cita a través do teléfono 881 866 510 ou do 

correo electrónico cpi.viano.pequeno@edu.xunta.gal  

 En caso necesario e só para alumnado de infantil, permitirase a entrada ao 

recinto escolar de un acompañante, equipado coa máscara e sen acceder á aula. 

 O  alumnado, nin na entrada nin na saída, formará agrupacións no patio nin  

xogará nos mesmos. Regularanse con ese criterio as entradas directamente as aulas e as saídas 

directamente ao exterior do recinto. Asemade, informarase ás familias da necesidade da 

responsabilidade persoal de non facer agrupamentos nos accesos ao centro escolar. 

 O número de docentes de garda axustarase aos precisos para facer efectiva a 

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

 Agrupacións: Grupos de Convivencia Estable cuxos membros poden socializar e 

xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal de forma estrita. Estes grupos de 

convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, 

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

interpersoal de 1 metro en aula, sempre baixo as instruccións do docente. 

 Titorías coas familias: preferiblemente a través de vías corporativas e 
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telemáticas co uso da aplicación CISCO WEBEX. O uso de chamadas telefónicas, dende o 

teléfono de centro, o envío de mensaxes a través de correo electrónico ou o envío de mensaxes 

por ABALAR MÓBIL tamén son outras opcións. En casos excepcionais poderanse levar a 

cabo reunións presenciais atendendo ás condicións de seguridade e utilizando espazos 

habilitados para tal fin. Primarase, sempre que se poida, o uso de espazos exteriores ou nas 

dependencias do centro que estean próximas á entrada do mesmo. 

 Uso de máscara no centro: o alumnado a partir de 6 anos empregará a máscara 

dentro da aula. Nos diferentes espazos do centro o uso da máscara será obrigatorio en tódolos 

espazos (corredores, biblioteca, patios, baños...). As mestras de EI poderán facer excepcións 

segundo as necesidades do seu alumnado se así o precisan para favorecer a adaptación e 

familiarización co uso da máscara (a lei contempla que non é de carácter obrigatorio no 

alumnado menor de 6 anos, pero si recomendan usala a partir de 3 anos sempre que sexa 

posible). 

 Normas para a realización de eventos: este curso non se realizarán actividades e 

celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. Deste xeito, e salvo 

mellora enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán festivais ou actos masivos como 

o Samaín ou Magosto. As saídas didácticas, se se considera oportuno por parte do equipo 

docente, poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, 

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

 Recreos: manterase o mesmo horario pero dividirase o patio en diferentes 

espazos para cada unha das clases. 

 Merendas: realizaranse de xeito individual en espazos diferenciados. No caso de 

ser posible, no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 

 Comedor: o alumnado de infantil e primaria comerán á mesma hora pero en 

dous espacios diferenciados e adaptados para garantir as normas de distanciamente e 

seguridade sanitaria. Infantil comerá no salón de actos e primaria no comedor. A comida 

servirase ás 13.50 (realizouse un pequeno axuste horario con respecto ao curso pasado para que 

poida dar tempo ao persoal do comedor para poder limpar e desinfectar o comedor para logo 

entrar o alumnado da ESO ás 14.40) e a entrada ao comedor será escalonada por orden 

ascendente de cursos sempre acompañados polo seu mestre/a. A saída do comedor farase 

escalonada por orden descendente e sempre acompañados á aula polo mestre/a correspondente. 

 Actividades extraescolares: a AMPA do centro, entendendo obxectivamente a 

prioridade de manter os principios de illamento de grupos e mesmo para facilitar as prioritarias 

e necesarias tarefas  de limpeza e desinfección do espazo escolar para o día seguinte, entende 

que compre non organizar actividades complementarias no recinto escolar. 

 

c) ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN. 

 

 Corresponde a empresa de limpeza actual do centro, LIMPEZAS GERMANIA, 

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

 O Equipo Covid actuará coma referencia para o resto do persoal, profesorado, 

alumnado e familias en relación as función recollidas no Plan Adaptación á situación Covid 19 

no curso 2020-2021 para o noso centro, CPI  Viaño Pequeno. 

 Determinación do espazo de illamento COVID: estará ubicado no Edificio 

Central, no espazo de nominado “gabinete médico”. Os elementos de protección, así como as 

indicacións para proceder en caso de illamento aparecen recollidos no referido Plan . 

 Medidas xerais de protección individual recollidas no Plan de Adaptación. 

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

protección recollidas no Plan de Adaptación. 



 

 Xestión de gromos: recollida no Plan de Adaptación. 

 Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas 

marxes do corredor, segundo a cartelería recollida no Plan de Adapatación covid 19 do CPI 

Viaño Pequeno, e que aclara que, para tódolos desprazamentos, cada persoa da comunidade 

escolar deberá circular pola dereita. 

 Aulas específicas: se no uso destas aulas coincide un grupo despois do que sae, 

este realizará as labores de hixienización antes de saír; se se usou a aula en sesión non seguida, 

será o grupo entrante e que realice esa tarefa de limpeza básica e o docente cuidará da 

recomendada ventilación de 5/10 minutos.. 

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

mans e “postos de traballo” ao final das actividades, do día e tras a merenda, etc para crear 

hábitos e rutinas de hixiene. 

 Establecer como rutina de aula a limpeza dos espazos de traballo individual por 

parte do alumnado ao rematar a xornada baixo a supervisión do docente que imparta a 

derradeira sesión.. 

 Realizar a psicomotricidade e outras actividades de aula, sempre que a 

climatoloxía o permita, ao a ire libre. 

 Cada docente fará control da aula ao inicio da xornada lectiva pasará polas aulas á 

chegada ao centro, para abrir as fiestras e ventilar antes do inicio da xornada. Igualmente quedarán 

abertas durante a xornada se o tempo o permite e durante o recreo ou sempre que se realicen actividades 

fóra da aula.   

 

 

d)   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. 

 

 O equipo docente formarase naquelas actividades que dende a Consellería se 

estimen necesarias na Covid 19 así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que faciliten a 

xestión educativa e pedagóxica no caso de formación semipresencial ou non presencial. 

 Neste vindeiro curso todo o claustro participará a través dunha liña de traballo 

do PFPP na actualización desta formación. 

 En calquera caso, o coordinador do equipo TICs con axuda do seu equipo será 

o responsable do traballo de mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina 

de inicio, creación de cursos e subida de información básica). O resto de funcións 

(comunicación coa UAC, co responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) 

tamén forman parte das tarefas do equipo TICs.  

 

e) ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 

O departamento de orientación asesorá e coordinará a realización de actividades dirixidas a 

atender os aspectos emocionais e sociais, tendo en conta que serán actividades realizadas ao 

inicio de curso dirixidas polos titores/as de cada un dos grupos. 

 

 Seguindo as instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

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

deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 



 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da Educación Infantil, da Educación Primaria, da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do bacharelato, a metodoloxía  de  aula e  a metodoloxía 

de traballo potenciarán arefas 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.  

 Os docentes empregarán a máscara de xeito continuado e o alumnado maior de 6 

anos tamén. Aos nenos e nenas de EI recomendaráselles o uso da máscara aínda que non terá 

carácter obrigatorio. 

 A aprendizaxe das medidas hixiénico-sanitarias serán eixo vertebrador do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe da nosa comunidade educativa pola transcendencia social 

que ten no momento histórico actual. 

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

a cartelería de aula, os seguintes aspectos ao alumnado: 

- Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

- Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 

20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse 

auga e xabón. 

- Valoración das entradas e saídas do centro, esixencia a todas as persoas (persoal 

do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual 

do seu correcto cumprimento. Prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días 

do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a realización unha 

vez sentados na aula. Valoración en grupo aula desta medida e posta en común do 

acontecido para establecer aquilo  que cumpra mellorar. 

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

- Uso na dinámica de aula dos dispensadores de solución hidroalcólica na entrada 

e en espazos comúns. 

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

alcohólica atendendo ás características de cada grupo, creación de normas de aula entre o 

alumnado. 

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

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

entrada no comedor, cada vez que van ao baño) ademais de medidas de educación 

sanitaria. 

- Emprego de xabón e papel para secar as mans, na aula e nos espazos 

correspondentes coma o baño. 

- Xerar 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 ben facelo contra a flexura do cóbado. 

 

 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, así como antes e despois de comer ou usar 

os aseos. 

 Manter a distancia física recomendada fóra e dentro da aula estable,  

sempre que sexa posible. Empregar a máscara de protección. Informarase do 



 

uso correcto da mesma e de como poñela e sacala de xeito lúdico e 

manipulativo. 

 

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

alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, 

así como nos tempos de descanso. 

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

limpeza e desinfección establecidas por parte do alumnado, do profesorado e do persoal 

de limpeza. O profesorado será exemplo desa actitude  e actividade.  

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

compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre empregarán o espazo diferenciado para 

o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros 

compañeiros. 

- Os equipos de traballo e material manipulativo de uso común desinfectaranse 

adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa, gardando corentena de 24h 

se é o caso. 

- As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 

profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 

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

educativa e os servizos institucionais (Concello e Consellería) farán as súas achegas asumindo 

as funcións 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.  

 

  Trazo, trinta de agosto de dous mil vinte. 

  O Equipo Covid-19 


