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Este documento está elaborado en base ás Instrucións do 30 de xullo 2020 e ás do 17 

de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 

2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria obrigatoria, nas 

que se indica que, co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da 

actividade lectivo presencial durante o curso 2019/2020, o equipo directivo elaborará un 

Programa de acollida que será presentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolvera 

nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización do centro que informe, polo menos, 

dos seguintes aspectos: a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. b) 

Actuacións de prevención, hixiene e protección. c) 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. d) Atención aos aspectos emocionais e 

sociais, mediante a realización de actividades grupais de acollida e cohesión.  

 

O equipo directivo procedeu á súa elaboración e preséntallo ao Consello Escolar. 

 

 Data presentación ao Consello Escolar: 23 /09/2020  
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1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

O plan de adaptación á situación Covid-19 implica unha serie de cambios e modificacións 

temporais nas Normas de Organización e Funcionamento do colexio. Nestes cadros/resumos 

reflectimos as máis salientables: 

ENTRADA 

 Para o correcto funcionamento do centro establecemos uns cambios para favorecer unha 

maior fluidez e evitar aglomeracións. En beneficio de todos, rogamos, máis ca nunca, 

puntualidade, axilidade e respecto polas indicacións tanto nas entradas como nas saídas. 

 A porta da carballeira permanecerá pechada para as entradas e saídas, tanto para poder 

establecer un circuíto de circulación seguro como para evitar aglomeracións de grupos de 

persoas.  

 Para as entradas as portas do centro permanecerán abertas a partir das 9:20 e das 15:20 

horas, o profesorado xa estará nas aulas para que o alumnado vaia accedendo por orde de 

chegada pouco a pouco . En ningún momento se poderán facer filas ou grupos, haberá 

que dirixirse ás aulas mantendo as distancias de seguridade e as medidas de hixiene 

oportunas. 

 Tan só os familiares do alumnado de E. Infantil, 1º e 2º de Primaria, e alumnado con NEE 

(Necesidades Educativas Especiais) poderán acceder ás pistas inferiores para acompañar 

aos nenos/as ás súas respectivas entradas ás clases. En ningún momento poderán ocupar 

a terraza que dá acceso ás aulas, esta deberá manterse libre para a correcta circulación do 

alumnado. Só poderá acceder un acompañante por alumno e a despedida debe ser rápida 

e cumprindo sempre os circuítos establecidos. En ningún momento se poderá permanecer 

dentro do recinto unha vez que o alumnado acceda á aula.  

 Os familiares acompañantes do resto dos cursos non poderán acceder ás pistas inferiores, 

deberán permanecer na zona marcada para peóns na pista superior e controlar dende alí 

como os nenos acceden ao centro, unha vez que o fagan, deberán abandonar o recinto 

para evitar aglomeracións dentro da pista. Como xa dixemos, o alumnado deberá dirixirse 

directamente ás súas aulas sen facer grupos nin filas no patio, e mantendo sempre as 

distancias de seguridade. 

 En ningún momento as familias poderán permanecer dentro do recinto escolar. 

 Para a circulación polo colexio haberá carteis informativos nas entradas, escaleiras e 

corredores, destinados a lembrar a necesidade de manter sempre a distancia de 

seguridade e cumprir coas medidas de hixiene oportunas. Nos corredores  hai establecidos 

sentidos de circulación, sinalizados mediante indicadores visuais no chan así como carteis 

verticais. 

 Haberá mestre de garda nas entradas de 9:20h a 9:35h. A función é supervisar o acceso do 

alumnado e comprobar que realiza as rutinas previas ao inicio da xornada. Así mesmo 

haberá un mestre en cada aula, lugar ao que se dirixirá o alumnado ao chegar ao centro. 

 O alumnado de secundaria entrará pola porta de dirección. 
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SAÍDAS 

 Para as saídas establécese un horario para facilitar o desaloxo do centro e evitar aglomeracións. 

Xa que a partir de 3º de Primaria os pais non poden acceder ás pistas inferiores, agradecemos que 

se dispoñan na pista superior ou na zona de gradas á vista, mantendo sempre as distancias de 

seguridade, para que o profesorado poida entregar aos nenos con total garantía. Se algunha familia 

non pode cumprir este horario agradecemos que llelo comuniquen ás/ós titoras/es 

correspondentes ou que chamen directamente ao centro para facilitar a organización e buscar así 

unha solución axeitada. 

 O alumnado de secundaria sairá pola porta de dirección. 

 

 

RECREOS 

 Debido á capacidade do noso espazo exterior, sempre que o tempo o permita, todas as etapas 

poderán saír ao patio con pequenas variacións no seu horario habitual, xa que se dividirán os 

espazos para que os diversos grupos non estean en contacto. Haberá 7 zonas delimitadas para as 

diferentes quendas.  

 As entradas e saídas aos recreos  serán escalonadas para evitar que coincida un número elevado 

de alumnos nun mesmo espazo. Haberá zonas específicas asignadas para cada curso.  

 No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose preciso, a 

presenza de profesorado. Do mesmo xeito o equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos 

comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos. 

 No caso de que chova as zonas cubertas exteriores non son suficientes polo que se poderá quedar 

na clase con xogos tranquilos. 

 Antes de saír, é importante levar a cabo a hixiene de mans e tamén é aconsellable que vaian ó 

baño. 

 Mentres saen, as ventás deben quedar abertas para ventilar. 

 A merenda será en clase ata 4º de Primaria. 

 

 
CURSO 

HORA DE SAÍDA 
SETEMBRO-XUÑO 

HORA DE SAÍDA 
OUTUBRO-MAIO 

 
LUGAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 14.15 
 

12.45 - 17.45 Por pista 

1º E 2º PRIMARIA 14.20 
 

12.50 - 17.50 Por pista 

5º e 6º PRIMARIA 14.25 
 

12.55 - 17.55 Por pista 

3º e 4º PRIMARIA 14.30 
 

13.00 - 18.00 Por pista 

ESO 14.30 
 

13.00 - 18.00 Por dirección 
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RECREOS - SETEMBRO E XUÑO 

3 ANOS – 11.00 a 11.25    PISTA A 

4 ANOS – 11.00  a 11.25    PISTA B 

5 ANOS – 11.05 – 11.30    PISTA C 

1º Primaria – 11.10 – 11.35    PISTA E 

2º Primaria – 11.15 – 11.40    PISTA D 

 

 

3º Primaria – 11.30 -11.55    PISTA A 

4º Primaria – 11.35 -  12.00    PISTA B 

5º Primaria – 11.45 – 12.10    PISTA E 

6º Primaria – 11.50 – 12.15    PISTA D 

 

 

1º ESO – 12.20 – 12.45    PISTA E  

(ENTRAN E SAEN POR EDIFICIO NOVO) 

2º ESO – 12.25 – 12.50    PISTA D 

3º ESO – 12.30 – 12.55    PISTA F 

4º ESO – 12.35 – 13.00    PISTA G 

 

3 ANOS – 13.05 a 13.30    PISTA A 

4 ANOS – 13.05 a 13.30    PISTA B 

5 ANOS – 13.10 – 13.35    PISTA C 
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HORARIO RECREOS - OUTUBRO A MAIO 

 

3 ANOS – 10.30  a 10.55 PISTA A 

4 ANOS – 10.30  a 10.55 PISTA B 

5 ANOS – 10.35 – 11.00 PISTA C 

1º Primaria – 10.40 – 11.05 PISTA E 

2º Primaria – 10.45 – 11.10 PISTA D 

 

 

 

3º Primaria – 11.00 -11.25 PISTA A 

4º Primaria – 11.05 -  11.30 PISTA B 

5º Primaria – 11.10 – 11.35 PISTA E 

6º Primaria – 11.15 – 11.40 PISTA D 

 

 

 

1º ESO – 11.40 – 12.05 PISTA E (ENTRAN E SAEN POR EDIFICIO NOVO) 

2º ESO – 11.50 –  12.15 PISTA D (EN CANTO SAIA 4º ESO) 

3º ESO – 11.50 – 12.15 PISTA F (EN CANTO SAIA 2º) 

4º ESO – 11.45 – 12.10 PISTA G 
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TITORÍAS 

 A dirección do centro determina, que para o curso 2020/2021, as titorías coas familias manteranse 

fundamentalmente de xeito telefónico. Poderanse establecer titorías presenciais avisando sempre 

ao equipo directivo e ao equipo COVID que coordinarán estas citas para establecer un lugar de 

contacto seguro e para que non coincidan varias familias ao tempo no centro. Todos os asistentes 

á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. 

 

 Se fose preciso, de forma excepcional, poderanse realizar de xeito virtual, a través da plataforma 

que oferte a consellería no curso 20/21, probablemente Cixco Webex.  

 

 

 

USO DOS ASEOS 

 Restrínxese o aforo a unha persoa. 

 Existe un aseo por aula debidamente sinalizado. 

 O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

 

 

CIRCULACIÓN POLO CENTRO 

 A circulación será sempre pola dereita. Estarán abertas as dúas follas das portas para que sexa 

máis fluída. A circulación será a mesma nas escaleiras, estas estarán debidamente sinalizadas para 

marcar o circuíto. 

 Para a circulación polo colexio haberá carteis informativos nas entradas, escaleiras e corredores, 

destinados a lembrar a necesidade de manter sempre a distancia de seguridade e cumprir coas 

medidas de hixiene oportunas. Nos corredores  hai establecidos sentidos de circulación, 

sinalizados mediante indicadores visuais no chan así como carteis verticais. 
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2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 

As normas xerais de prevención e protección no centro educativo serán as seguintes: 

 Evitar aglomeracións:                             

 
 Distancia social: 

 

 

 

 

• Aumentar o 
horario de entrada 

do alumnado

• Escalonar as 
saídas do alumnado 

• Dividir o patio 
para que cada curso 
dispoña dunha zona 

de recreo 

• Establecer 
quendas de recreo

• Regular o acceso 
aos aseos

• Distribuír as 
mesas nas aulas coa 

maior separación 
posible 

• Evitar situacións 
de contacto físico

• Non mesturar 
grupos diferentes

• Procurar manter 
distancia ao circular 

polo centro

• Evitar  
desprazamentos
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 Responsabilidade individual:  

• O profesorado debe comprometerse a facer un auto avaliación antes de acudir ao centro 

para evitar ir a traballar con sintomatoloxía compatible coa covid. 

 • As familias deben comprometerse a facer un auto avaliación antes de acudir ao centro e 

adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as ao colexio se presentan algún dos 

síntoma compatibles coa covid; para isto deberán comprobar a diario a temperatura, a 

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

fatiga severa ou diarrea. 

 Hixiene xeral do centro: 

 
 Hixiene persoal: 

 

• Realizar 
desinfeccións dos 
aseos tres veces 

• Establecer un 
control da 

ventilación correcto

• Facer limpeza de 
aulas e espazos 

comúns

• Desinfección dos 
elementos de uso 

común

• Limpeza de 
superficies de uso 
frecuente, pomos, 

pasamáns, ...

• Limpezas e 
desinfección das 

mans

•Usar hidroxel nas 
aulas e xabón nos 

baños.

•Adquirir hábitos 
como tusir ou 

esbirrar contra o 
cóbado

• Evitar tocar a cara 
ou levar obxectos á 

boca

• Uso de máscara se 
aprender a 
manipulalas
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3. 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.  

 

No mes de marzo a paralización das clases presenciais supuxo un reto ao ter que 

afrontar por primeira vez un ensino a distancia. Grazas ao esforzo das familias  e do 

profesorado saímos adiante, pero  é necesario comezar o curso 20/21 coa posta en marcha 

dunha aula virtual. Deste xeito, se se dera o caso, poderiamos afrontar con máis garantías un 

ensino a distancia ou semipresencial. 

 A formación básica que un alumno/a (ou familia) debe ter para poder ter un mínimo de 

garantías no caso de ter que realizar docencia non presencial é:  

• Acceso á aula virtual  

• Acceso ás diferentes materias nas que estea matriculado/a  

• Acceso a vídeos explicativos 

• Envío de tarefas a través da aula virtual  

• Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual 

 

 As familias recibirán no mes de setembro un usuario e contrasinal para acceder á Aula 

virtual para cada alumno/a. Ademais, neste mes será necesario que todas as familias coñezan 

as vías de información e comunicación existentes no centro, que son as seguintes:  

• Aplicación AbalarMóbil e contacto na web do centro, dende as que se poden realizar 

consultas relacionadas co ámbito académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou 

profesorado.  

• Correo electrónico: esta será a vía formal para realizar consultas, transmitir 

información e realizar outro tipo de trámite. A dirección empregada será a corporativa: 

cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.gal 

 • Teléfono: comunicación directa e inmediata, 986330689.  

 

 

 

 

 

 

mailto:cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.gal
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4. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN GRUPO DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 

 O equipo profesorado e o equipo de orientación deberá  a atención dos aspectos 
emocionais e sociais de toda a comunidade educativa. 
 

 Nesta volta ás aulas teremos que aprender a socializar con distancia, sen contacto físico 
ou sen poder mostrar parte das nosas facianas. Tanto para o profesorado como para o 
alumnado supón un cambio no comportamento ao que estamos afeitos e requirirá dun 
tratamento específico nas aulas. 

 

 A nivel social será importante que traballar 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, pois calquera nós 
podemos pasar por esa situación.  

 

 Deseñaranse actividades de educación emocional. A práctica da educación emocional 
implica a elaboración e o deseño de materiais curriculares. A intelixencia emocional está 
estreitamente relacionada coas experiencias vitais que un tivo, entre a contorna escolar, 
os compañeiros, as vivencias familiares etc. Existen, por tanto ,múltiples razóns para 
xustificar a educación emocional no presente curso académico para facilitar a 
incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial 
durante o curso 2019/2020. 

 

 Como toda práctica educativa, a educación emocional ten unha serie de obxectivos. Os 
obxectivos xerais poden resumirse en: 

 

o  Adquirir un mellor coñecemento das propias emocións.  
o Identificar as emocións dos demais.  
o  Desenvolver a habilidade para regular as propias emocións.  
o Establecer mellores relacións interpersoais. 

 

 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. 

 

 Son moitas as limitacións que o alumnado se atopará na volta ao colexio, a perda de 

liberdade é evidente, xa que deberán manter a distancia cos compañeiros, non poderán 

compartir, terán espazos delimitados incluso nos momentos de recreo etc. Será 

importante transmitir que se trata dunha situación excepcional e transitoria e que, o 

esforzo que fagamos irá en beneficio de todos/as. Debemos cumprir con estas restricións 

co único obxectivo de frear o virus e conseguir que todo remate canto antes. 

 

 


