
ANEXO IV:

PLAN DE ACOLLIDA DO CRA DE VALDOVIÑO

CURSO 2020-2021”



O Plan de Acollida do CRA de Valdoviño está elaborado en base ás Instrucions do 30 de

xullo  2020,  da  Direccion  Xeral  de  Educacion,  Formacion  Profesional  e  Innovacion

Educativa, en relacion ás medidas educativas que se deben adoptar no curso academico

2020/2021,  nos  centros  docentes  da  Comunidade  Autonoma  de  Galicia  nos  que  se

imparten  as  ensinanzas  da  educacion  infantil,  da  educacion  primaria,  da  educacion

secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato,  nas  que  se  indica  que,  co  fin  de  facilitar  a

incorporacion  do  alumnado  afectado  pola  suspension  da  actividade  lectivo  presencial

durante o curso 2019/2020, a dirección do centro elaborará un Programa de acollida que

será presentado ao Claustro e ao Consello Escolar do centro e que se desenvolverá nas

duas  primeiras  semanas  do  curso,  coa  organizacion  de  actividades  globalizadas  que

informen, polo menos, dos seguintes aspectos: 

a) Novas normas de organizacion e funcionamento do centro.

b) Actuacions de prevencion, hixiene e proteccion. 

c) Accions 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. 

d) Atencion aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realizacion de actividades 

grupais de acollida e cohesion. 

a) Novas normas de organizacion e funcionamento do centro. 

O plan de adaptacion á situacion covid-19 implica unha serie de cambios e modificacions 

temporais nas Normas de Organizacion e Funcionamento do CRA. 

Tema Modificación

Horario de entrada 9:30 para todas as escolas.
Prégase untualidade polos protocolos de acceso e hixiene.
O alumnado de infantil poderá acceder cun/ha adulto/a. 

Horario de saída 14:30 para todas as escolas.

Parvas 12:00 Serán dentro do aula coas medidas de desinfección e 
ventilación oportunas.

Os alimentos virán na mochila de cada nena/o nun embase 
pechado e seguindo as pautas de merendas saudables. 

Horario de recreo De 12:30 a 13:00

Espazos de recreo. Escola de Lago: patio da escola e parque municipal.



Escola de Taraza: partio e parque da escola.

Escola  de  Vilarrube:  patio  da  escola,  parque  municipal  e
espazos verdes posteriores. 

Gardas de entrada Haberá duas mestras en cada escola nas entradas e saídas.

Acompañamento do
alumnado.

Educación Infantil: Limitase a un acompañante por alumna/o
no  aula  tanto  nas  entradas  como  na  saida.  O  acompañente
deberá  cumplir  coas  medidas  establecidas  no  Plan  de
Adaptación ao COVID:

– Levar sempre máscara.
– Respectar a distancia de seguridade.
– Hixiene de mans.

Educación primaria: Entrarán na escola sen acompañamento
do adulto.

Grupos de
convivencia estable

As escolas confórmanse como grupos de convivencia estable.

Dentro de cada grupo de convivencia traballarase mediante 
subgrupos de 4 ou 5 alumnos que manterán entre eles a 
distancia de 1.5 metros.

Sempre que a  climatoloxía  o permita  realizaranse sesións de
traballo ao aire libre.

Titorías Preferentemente telemáticas, ainda que se permiten as 
presenciais coas normas de seguridade reflectidas no Plan de 
adaptación ao COVID. 

- Cita previa.

- Coas medidas de seguridade establecidas: mascarilla, 
distancia e hixiene de mans.

- Na escola que corresponda á alumna/alumno.

- Horario: a acordar coa mestra titora.

Biblioteca As bibliotecas de aula seguirán funcionando seguindo os 
aspectos recollidos no Plan de adaptación ao COVID.

En canto ao préstamo de libros farase en cada escola.

O material en préstamo permanecerá en corentena ata repartir 
de novo os libros.

O  incumprimento  dos  prazos  impedirá  levar  este  material  ás
casas.

Uso de aseos Restrínxese o aforo a unha persoa.

Os baños desinfectaranse 2 veces ao día.

Circulación polas
escolas 

Só se permite o acceso ás escolas ao profesorado, alumnado e
ao persoal de limpeza. Tan só o alumnado de infantil poderá ser



acompañado ao aula.

Celebracións e
conmemoracións

Debido á organizacion en grupos de convivencia estable, non se
levarán a cabo actividades nas que se mesture alumnado entre 
escolas. 

As celebracións e conmemoracións levaranse a cabo en cada
unha das escolas e realizaranse sen público.

Para realizar unha correcta explicación sobre estas modificacións e o desenvolvemento

do Plan de Adaptación ao COVID-19, realizaranse antes do comezo de curso reunións

coas familias.

Estas reunións terán lugar no exterior das escolas se a climatoloxía o permite baixo as

seguintes normas de seguridade: 

– Unha unica persoa asistente por alumna/o.

– Separacion dun minimo de 1,5 metros.

– Obrigatorio o uso de máscara entre as persoas asistentes.

As datas e horas para cada escola serán: 

Escola de Lago: Xoves 3 de setembro ás 16:30 h.

Escola de Vilarrube: Venres 4 de setembro ás 12:00 h.

Escola de Taraza: Venres 4 de setembro ás 13:00 h.

O día 10 de setembro comezarán as clases no CRA en horario normal.

O periodo de adaptación do alumnado de 4º de educación infantil será o seguinte:

– Do 14 ao 18 de setembro: de 13:00 a 14.30 horas.

– Do 21 ao 25 de setembro: de 12:00 a 14:30 horas.

– Do 28 ao 30 de setembro: de 11:00 a 14:30 horas.

Dado as circunstancias escepcionais que estamos a vivir, o alumnado de 5º de educación

infantil terá dereito a acollerse ao calendario de periodo de adpatación se así o precisase.

a) Actuacións de prevención, hixiene e protección.

- Nomeamento do Equipo COVID do centro, conformado por 3 membros: Directora, 

mestra especialista en educación física e mestre especialista en lingua estranxeira.

Prevención: 



Establecendo un paralelismo coas normas xerais de prevencion para calquera cidadán, os

obxectivos serán os seguintes: 

- Evitar aglomeracions: 

 Diseminar as entradas e saidas do alumnado. 

 Regular o acceso aos aseos 

- Distancia social: 

 Distribuir as mesas nas aulas de tal xeito que exista a maior separacion posible 

entre o alumnado e os grupos colaborativos atendendo ao numero de alumnos/as 

por escola e ao espazo dispoñible. 

 Evitar situacions de contacto fisico. 

- Responsabilidade individual: 

 O profesorado debe comprometerse a facer un autotest antes de acudir ao centro 

para evitar ir a traballar con sintomatoloxia compatible coa covid. 

 As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as ao 

centro escolar se presentan alguns dos sintomas compatibles coa covid; para elo 

deberán facer un test diario no que comproben a temperatura, a presenza de tose 

seca, dificultade respiratoria, a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga 

severa ou diarrea. 

Hixiene:

Accions a levar a cabo para reforzar a hixiene xeral do centro e a adquisicion de hábitos e

rutinas de responsabilidade individual. 

- Hixiene xeral do centro: 

 Reforzar o servizo de limpeza. 

 Realizar desinfeccions dos aseos duas veces ao dia. 

 Facer limpeza de aulas pola tarde. 

 Establecer un control da ventilacion correcta e abundante das aulas. 

 Desinfeccion dos elementos de uso comun por parte do profesorado. (Intentarase 

que o uso de material común sexa o mínimo)

- Hixiene persoal: 

 Facer minimo 5 limpezas e desinfeccion das mans, para o que haberá 

dispensadores de hidroxel nas aulas e xabron liquido nos baños. 

 Adquirir hábitos como tusir ou esbirrar contra o cobado, evitar tocar a cara ou levar 

obxectos á boca. 

 Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

- Rutinas de responsabilidade individual: 



• Os usuarios de espazos e elementos comuns deben adquirir a conciencia de que 

debe recaer sobre eles a desinfeccion previa ao uso. Para iso haberá elementos de 

limpeza e desinfeccion especificos ou ben panos desbotables e xel. Pode parecer unha 

medida de “descarga de responsabilidade” ou “abandono de funcions”, pero e todo o 

contrario, supon un exercicio de educacion civica e respecto. 

• Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestra/e ou cada alumna/o ten 

uns elementos de emprego persoal, como son a mesa de traballo, ceras, lápis etc. É moi 

saudable interiorizar a limpeza deses elementos de xeito periodico, o que non exime da 

limpeza que poida facer o persoal de limpeza.

- Elementos de limpeza a disposicion da comunidade docente: 

 Xel: en todas as aulas e espazos comuns.

 Xabron: nos aseos.

 Panos desbotables: en todas as aulas, baños e espazos comuns. 

 Solucion desinfectante: nas aulas 

Protección

- Uso de máscara: 

 Uso obrigatorio para todo o profesorado. 

 Uso obrigatorio para todo o alumnado nas entradas e saídas.

 Uso obligatorio para as familias. 

 Uso obrigatorio para o alumnado de primaria durante a xornada.

 Uso recomendado para o alumnado de infantil cando a distancia de seguridade non

sexa posible.

- Pantallas: 

 Para aquelas actividades lectivas nas que o emprego de máscara sexa 

incompatible. 

b) 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 das aulas virtuais. Neste sentido 

realizarase este curso unha formación inicial e avanzada en aulas virtuais que se 

xestionará coa colaboración do CEFORE. 



O coordinador do equipo TICs, xunto co resto do equipo, será o encargado do traballo de 

mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de 

cursos e subida de información básica, comunicación coa UAC, coa responsable ABALAR

de zona, etc.

Como se recolle no PLAN DE CONTINXENCIA a teleformación se desenvolverá a través 

da aula virtual do centro e por videoconferencias.

Por  outra  banda,  as  familias  deben  coñecer  e  manexar  as  vias  de  informacion  e

comunicacion existentes no centro, que son as seguintes: 

 Aplicacion Abalarmobil, dende a que poden recibir mensaxes do centro, boletín de

notas e información xeral entre outras.

 Correo electronico: via formal para realizar consultas, transmitir informacion e 

realizar outro tipo de trámites. A direccion empregada será a corporativa: 

cra.valdovino@edu.xunta.gal

 Telefono: comunicacion directa e inmediata. Teléfono do centro: 623.105.879, 

tamén a través dos teléfonos das escolas.

 Videochamadas pola plataforma que indique a Consellería de educación.

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 

actividades en grupo de acollida e cohesión.

Os cambios na forma de relacionarse na sociedade afectan tamén ao día a día das 

escolas polo que debemos aprender a relacionarnos con distancia, para isto nas primeiras

xornadas lectivas farase fincapé neste aspecto co fin de que os nenos e nenas vaian 

collendo hábitos. A mimica pode ser unha ferramenta moi util para substituir accions que 

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

deberian estar presentes nas primeiras sesions e semanas.

A nivel emocional debemos dar importancia á verbalización das emocións dos nenos e 

nenas despois dunha ruptura coa vida escolar tan abrupta así como unha incorporación 

con moitos cambios na escola que coñecía e que xa non é a mesma. As asambleas 

diarias convirtense no entorno adecuado para estas exposicións. Os nenos e nenas 

necesitan ser escoitados, polo que debemos deseñar accions que induzan a que se 

exprese, a que transmita emocions, opinions, incluso a que aporten solucions, deste xeito 

podemos facelos participes de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios.

O traballo sobre os  diferentes aspectos de hixene, protección e seguridade que debemos 

levar a cabo é fundamental para que no día a día vaian encaixando e se convirtan en 



rutinas estables.


