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A.- CONTEXUALIZACIÓN. 

Segundo as Instrucións do protocolo do 22 de xullo de adaptación ao 

contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021, modificado a 30 de agosto de 2020, o centro 

educativo elabora este “Programa de Acollida”. 

 

 Datos do centro:  

Cra de Culleredo 

Enderezo: Rúa Bo home, s/n. A Choeira. Almeiras .15180 

Culleredo. 

Código do centro: 15032480 

Correo eletrónico: cra.culleredo@edu.xunta.es 

C.I.F.: Q1500305F 

Teléfono: 981662094 

O CRA está composto por 4 escolas, unha das cales está desdobrada, tendo 

polo tanto  5 aulas. Todas elas mixtas, é decir, con alumnado de 4º, 5º e 6º de 

EI sendo a totalidade de alumnado neste curso de 63. 

O profesorado do centro é o seguinte: seis mestres de EI, un mestre de  EF, 

unha mestra de lingua extranxeira,  unha mestra de EM e unha mestra de AL. 

Temos tamén unha mestra de relixión, itinerante. 

 

B.-NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO. 

 

 Instrucións xerais:  

 

Tanto o profesorado como os pais/nais do alumnado deben 

comprometerse a realizar diariamente e antes de acudir ó centro unha 

enquisa de autoavaliación para comprobar que non existan síntomas 

compatibles coa Covid. No caso de presentar algún deles non poderán 

asistir á escola e deberán pedir cita no seu centro de saúde, dando 

aviso ao equipo covid do centro. 

Si algunha persoa do seo familiar é sospeitosa de padecer COVID tanto 
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alumnado como profesorado non poderán acudir ó centro ata coñecer que 

o resultado da proba é negativo, comunicándollo ó equipo Covid. 

A medición da temperatura será realizada diariamente no seo familiar 

antes de acudir á escola. 

Para dar aviso ao equipo covid:  

- Por teléfono: 981.66.20.94 

- Por correo: cra.culleredo@edu.xunta.gal 

 

 Reunións coas familias: 

 

Antes do comezo das clases, os titores levarán a cabo reunións 

informativas para explicar cómo será o desenvolvemento do curso 2020/21 

e os posibles escenarios que se poden dar. En ditas reunións, ademáis da 

información habitual relativa ó curso escolar, comentaranse todos os 

aspectos relacionados coa nova organización e funcionamento do centro. 

Ditas reunións realizaranse en cada unha das distintas escolas do Cra 

baixo as seguintes normas de seguridade: 

- Asistencia de 10 persoas como máximo (polo que nas escolas da 

Choeira e Sésamo nas que hai máis de 10 alumnos faranse dúas 

ou tres reunións). 

- Un único asistente por alumno/a. 

- Separación entre cadeiras dun mínimo de 1,5m 

- E uso obrigatorio da máscara entre os asistentes. 

 

 Periodo de adaptación: 

 

O periodo de adaptación terá lugar durante todo o mes de setembro, 

estando en cada escola o mestre titor e un mestre especialista durante toda a 

mañá. Este último estará en cada escola 3 días consecutivos.  

Todo o alumnado (tanto os de 4º de EI como os de 5º e 6º de EI) poderá 

escoller si realiza a xornada escolar de 11.30 a 14 ou  a xornada completa de 

9 a 14 horas. 

 



 Parellas educativas:  

 

Durante o resto do curso formaranse parellas educativas de xeito que haxa 

sempre en cada escola durante toda a xornada un titor e un especialista. Así, 

minimízase o movemento do profesorado polas escolas e permite que, no 

caso de ter que levar a un alumno/a ao espazo de illamento, estea 

acompañado por un mestre. 

 

 Uso da máscara no centro: 

 

O profesorado fará uso obrigatorio dela en todos os espazos do centro e 

en todo momento, tanto no interior coma no exterior. 

Dado que o noso alumnado é de educación infantil o seu uso é 

recomendable pero non obrigatorio, quedando a decisión familiar. 

 

 Entradas e saídas: 

 

Serán escalonadas para evitar a aglomeración de familias e alumnado.  

Dado que todo o noso alumnado é de Educación Infantil, cada alumno/a 

será acompañado/a únicamente por un membro da súa familia que 

empregará máscara ata a porta da escola, non puidendo acceder ó seu 

interior. 

O alumnado irá entrando en grupos de 4 para comezar coa hixiene de 

mans antes de acceder á súa aula. Nas escolas de Ledoño e Vinseira as 

entradas comezarán ás 9 dado que teñen menor alumnado pero nas de 

Choeira e Sésamo será ás 8:50. En canto ás saídas, éstas comezarán ás 

13.20 nas escolas de Choeira e Sésamo e ás 13.40 nas escolas de Ledoño e 

Vinseira para poder cumplir coas normas de hixiene establecidas no Protocolo 

da Consellería.  

Tanto nas entradas como nas saídas haberá en cada aula dous mestres 

para facer efectivas as condicións de seguridade. 

Informarase ás familias da necesidade de non facer agrupamentos  no 

patio ou que xoguen no mesmo unha vez rematada a xornada escolar. 



 Foron pintados círculos no chan das diferentes escolas para marcar os 

lugares de espera cós que garantir a distancia de seguridade. 

 

 Agrupacións: 

 

Organizarase ao alumnado en  grupos de convivencia estable ( cada aula 

do CRA xa o é dado que non se vai misturar ó alumnado das diferentes 

escolas) e dentro das aulas constituiranse grupos colaborativos dun máximo 

de 5 alumnos/as para minimizar as interrelacións, estando ditos grupos 

separados 1,5 metros entre si. 

No caso da escola da Choeira, na que hai dúas aulas, procurarase evitar 

a interacción do alumnado das distintas aulas, sendo unha medida para elo a 

realización do recreo en diferentes zonas do patio. 

 

 Saídas didácticas, actividades conxuntas e outras celebracións. 

 

Neste curso quedan suspendidas as actividades conxuntas, excursión, 

festivais e calquer saída que implique xuntar ó noso alumnado. 

Sí que se poderán realizar celebracións ou mesmo saídas pola contorna si 

son realizadas de xeito individual por cada escola. 

Nas conmemoracións ou festivais poderán realizar as mesmas actividades 

pero cada un na súa escola. 

 

 Normas para o uso das aulas: 

 

- Na entrada estará colocada unha alfombra desinfectante. 

- Ó acceder á escola o primeiro será realizar unha correcta hixiene 

de mans supervidada por un mestre, secándoas con panos 

desbotables que se botarán nunha papeleira con tapa.  

- Cada alumno/a colgará a roupa no seu percheiro deixando unha 

separación para que as súas pertenzas estén o máis individuais 

posible. 

- O alumnado non poderá traer ningún xogo, xoguete, conto…da 

súa casa. 



- Realizarase a ventilación das aulas antes da chegada do 

alumnado, mentres estean no recreo e ó remate da xornada 

escolar. 

- A asamblea realizarase sentados no chan separados por grupos 

colaborativos separados entre si. O encargado lavará as mans 

antes de manipular as rutinas. 

- Cada alumno/a contará co seu propio material que gardará 

nunha caixa con tapa e que non poderá compartir. 

- O material que sexa compartido deberá ser desinfectando tanto 

antes como despois do seu uso. 

- O aforo no baño será de 2 persoas máximo, sendo controlado 

por un dos mestres que se atope có grupo. 

- Priorizaranse sempre que sexan posible as actividades no 

exterior. 

- E colocarase cartelería polo centro para axudar a interiorizar as 

novas rutinas e hábitos de hixiene. 

 

 

 Recreos e merendas:  

 No recreo terán liberdade de movemento aínda que evitando a 

formación de grandes grupos. Poderán xogar nos parques logo de 

que sexan desinfectados e no areeiro preferiblemente sin material, 

no caso de sacalo debe ser tamén desinfectado. Tal e como se 

mencionou anteriormente na escola de Choeira haberá dúas zonas 

diferenciadas no patio, unha para cada aula. 

 As merendas realizaranse logo dunha correcta hixiene de mans e 

desinfección de superficies. Si o tempo o permite terán lugar 

preferiblemente no exterior. 

 

 Titorías coas familias: 

 

As titorías coas  familias terán lugar preferiblemente por via telemática. 

No caso de ser necesario facelas de xeito presencial realizaranse coas 

medidas de seguridade: emprego de máscaras, desinfección de mans e 



distancia de seguridade. 

 

 Convocatoria e reunións de Claustros e Consellos Escolares: 

 

As reunións semanais, convocatorias de Claustros e Consellos Escolares 

realizaranse preferiblemete de xeito telemático mediante a plataforma WEBEX. 

No caso de considerarse necesario que sexan presenciais empregaranse 

máscaras, desinfectaranse as mans e gardarase a distancia de seguridade. 

   Todas as convocatorias de reunión serán remitidas por medios electrónicos. 

 

C.-ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN. 

 

- Crearase un Equipo Covid que actuará coma referencia para o resto do 

profesorado, alumnado e familias en relación as funcións recollidas no 

Plan Adaptación á situación Covid 19 no curso 2020-2021. 

- Establecerase un espazo de illamento COVID en cada escola no que se 

illará ao alumnado que manifeste síntomas, estando acompañado en 

todo momento dun mestre. Chamarase para que un familiar o veña a 

recoller e pida cita no centro de saúde correspondente. 

- A hixiene de mans formará parte importante das normas de hixiene 

deste curso polo que sempre haberá nos baños xabón e panos 

desbotables, contando dita hixiene coa supervisión dun mestre. 

- Estos hábitos formarán parte das rutinas diarias no centro. 

- A psicomotricidade e outras actividades de aula, sempre que a 

climatoloxía o permita, serán ao a ire libre. 

- A ventilación das aulas será outra das medidas a tomar neste curso. 

- O equipo covid será o encargado de que no centro exista material de 

protección contra o covid como: papeleiras con tapa, xel hidroalcohólico, 

alcohol, desinfectantes… 

- O persoal de limpeza acodirá en horario de mañá ás 4 escolas do CRA 

para limpar baños, pomos… 

 

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 COVID 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. 

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite 

empregar as canles dixitais como quedou amosado ao longo do curso 19/20. 

Dado que o noso alumnado é de educación infantil deberán ser os pais/nais 

os que os aproximen á competencia dixital no caso de que o ensino non sexa 

presencial e tal e como levamos a cabo no terceiro trimestre sería mediante os 

blogues e o correo electrónico.  

 Neste curso tamén imos empregar o ABALAR para as comunicacións coas 

familias e está plantexado formar os pais en competencia dixital. 

 

E.- ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS  MEDIANTE A 

RELIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar tamén ao 

colexio. Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, 

evitando o contacto físico ou transmitir emocións sen poder mostrar parte das 

nosas facianas. 

Tanto para mestres como para alumnos supón un cambio enorme na 

interacción habitual e require dun tratamento específico nas aulas. 

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

implican contacto persoal, como unha aperta. O deseño deste tipo de xogos e 

dinámicas deberían estar presentes nas primeiras sesións e semanas. 

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, 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 compañeiro/a contrae a enfermidade, non podemos 

culpalo, senón apoialo/a e coidalo/a emocionalmente. 

O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas 

compatibles, tomar precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que 

debemos facer actividades de sensibilización neste eido. Será importante 

transmitir que se trata dunha situación transitoria e que ese esforzo vai en 

beneficio de todos/as, e como cidadáns debemos cumprir con estas restricións 

cun único obxectivo: contribuír a frear o virus e conseguir que todo isto acabe. 

O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que 

induzan a que se exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que 

aporten solucións, deste xeito podemos facelos partícipes de todas as medidas 

adoptadas para evitar contaxios. 

 

 


