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INTRODUCIO N 

 

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”.  

Seguindo as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo 

Directivo coas aportacións do profesorado do  C.R.A.MONTERREI, a pesar de 

non ter formación en materia sanitaria nin de organización en aspectos 

relacionados coa prevención de riscos laborais.  

 

Novas normas de organizacio n e 
funcionamento do centro. 

 

Ao inicio de curso realizarase unha reunión en cada aula coas familias cun 

resumo dos aspectos máis significativos con respecto a estas novas normas de 

organización e funcionamento do centro. 

O uso de máscara será obrigatorio para todo o persoal e alumnado maior de 6 

anos, tanto dentro como fóra da aula.  

Os menores de 6 anos terán que usala nas entradas e saídas, asamblea, no 

recreo e en educación física. 

Os grupos cos que contaremos este ano son:  
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Pazos 

Educación Infantil 

4º Infantil (3 anos) 1 

5º Infantil (4 anos) 1 

6º Infantil (5 anos) 3 

Educación Primaria 
1º Primaria 1 

2º Primaria 4 

Vences 

Educación Infantil 

4º Infantil (3 anos) 2 

5º Infantil (4 anos) 1 

6º Infantil (5 anos) 6 

Educación Primaria 
1º Primaria 1 

2º Primaria 0 

Vilaza 

Educación Infantil 

4º Infantil (3 anos) 2 

5º Infantil (4 anos) 3 

6º Infantil (5 anos) 4 

Educación Primaria 
1º Primaria 1 

2º Primaria 3 

 

Cada unha das escolas do CRA será considerada un GRUPO ESTABLE DE 

CONVIVENCIA.  

O alumnado de cada grupo pode relacionarse entre si, pero ten que evitar a 

relación co resto dos grupos estables.  

Só poderán acceder ao recinto escolar o profesorado, o alumnado e máis o 

persoal de limpeza.  

Por iso, só deberá vir un acompañante por cada alumno ou alumna, será 

fundamental a puntualidade, non se debe chegar demasiado cedo, en canto o 

alumno/a entre ou saia os acompañantes deben abandonar os arredores do 

centro para evitar a formación de grupos de persoas.  

Recoméndase evitar que os acompañantes sexan persoas de risco. 
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No caso de uso de taxis, nas escolas de Vilaza e Vences, poderanse encher 

todas as prazas, ocupando no último lugar a que está a carón do condutor. 

Neste caso concreto, os taxis de Vilaza transportan a 3 e 4 nenos, 

respectivamente, e o taxi de Vences transporta a 5, pero conta cun vehículo de 

7 prazas. Tamén lembrar que só poderá acceder ao interior do vehículo o 

condutor, para atar e desatar ao alumnado transportado, e así evitar contaxios 

na medida do posible. Os taxis deberán ser desinfectados sempre antes de 

transportar ao alumnado do CRA. 

No momento da entrada, ás 9 da mañá, abriremos as portas das escolas, e o 

alumnado entrará pisando na alfombra desinfectante, a continuación lavará as 

mans con xel hidroalcohólico, e por último, miraráselle a temperatura. 

Á saída empezamos a entregar os nenos ás 13.55, de forma progresiva, e 

desinfectando novamente con xel hidroalcohólico na porta, comezando polo 

alumnado que vai nos taxis en Vilaza e Vences. Haberá que esperar a que 

marche unha familia para entregar o seguinte. 

Gran parte do primeiro día dedicarase a ensaiar co alumnado as entradas, 

saídas, zonas de recreo, recordo das normas de hixiene, afastamento social...  

Durante todo o mes de setembro as actividades relacionadas con estes 

aspectos ocuparán gran parte da xornada lectiva.  

Ao longo deste mes o profesorado traballará co seu alumnado o emprego da 

aula virtual co fin de estar preparados ante unha posible suspensión de clases. 

A directora do centro só atenderá con cita previa e con distancia de seguridade 

no teléfono da sede 988.788.106. 

Nas reunións de titorías e nas comunicación por outros motivos coas familias 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada, deixando 

constancia da mesma nos pertinentes documentos.  

Contémplase, excepcionalmente, a posibilidade dunha titoría presencial, con 

cita previa.  
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Nas titorías co orientador do centro, priorizarase a comunicación por teléfono 

ou videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes 

documentos.  

Só se atendera presencialmente en casos excepcionais e sempre con cita 

previa. 

Con respecto ás actividades extraescolares, ofertarase, coma o curso pasado, 

Biblioteca, permitindo como máximo un aforo de 12 alumnos/as. 

O protocolo de acceso á Biblioteca será o mesmo que para a entrada nas 

aulas, citado anteriormente neste documento.  

Ao rematar a actividade, o alumnado usuario procederá a hixienizar os postos 

que ocuparan.  

 

Actuacio ns de prevencio n, hixiene e 
proteccio n 

 

Corresponde ao Concello xestionar, planificar, organizar e desenvolver as 

medidas de limpeza do centro.  

Realizarase autoenquisa clínica diaria tanto por parte do profesorado como por 

parte do alumnado (realizarano as familias do alumnado no seu propio fogar 

antes de asistir ao colexio).  

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen 

en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 

diagnosticada de COVID-19.  
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O uso de máscara é obrigatorio para todos os maiores de 6 anos, e 

recomendable para o alumnado de infantil. De todos os xeitos, si será de uso 

obrigatorio nos casos citados arriba, nas normas de organización. 

Antes de acceder ao centro ou a algunha das súas dependencias limparanse 

as mans con hidroxel e manterase a distancia de seguridade sempre que sexa 

posible.  

Durante os primeiros días do curso priorizarase o traballo sobre a adquisición 

de hábitos básicos de prevención, hixiene e protección, así como o 

coñecemento das novas normas de organización e funcionamento do centro:  

 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 

hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. 

Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e 

xabón.  

 Recordar o emprego axeitado das máscaras: como poñelas e quitalas, 

onde se gardan. 

 Durante os primeiros días, ensaio das entradas e saídas, valoración de 

aspectos a mellorar.  

 Realizar actividades para identificar a distancia de seguridade axeitada 

(canto é 1 metro e medio?)  

 Recordar a necesidade de extremar a orde no posto de traballo para 

facilitar as tarefas de limpeza.  

 

Accio ns 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 
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Ao inicio de curso dedicaranse varias sesións co alumnado de primaria para a 

familiarización da aula virtual, tanto no acceso como no funcionamento. Cada 

alumno e alumna recibirá unha tarxeta co seu usuario e contrasinal que 

deberán gardar para evitar perdas. dedicarase un tempo a explicar a 

privacidade dos contrasinais e o uso seguro das mesmas. 

Proponse tamén a todo o profesorado (proposta a incluír no Plan TIC anual do 

centro) o emprego da Aula Virtual no ensino presencial por lo menos unha vez 

quincenalmente con tarefas diversas para unha correcta preparación ante un 

posible ensino a distancia. 

Para o profesorado haberá nos primeiros días de setembro unha xornada 

informativa sobre o funcionamento da aula virtual, así como das súas posibles 

utilizacións, tamén se establecerán pautas comúns cara o alumnado para a 

utilización deste espazo: como identificar os arquivos a enviar, prazos de 

entrega, medios válidos de arquivos, etcétera. A realización destas xornadas 

correrán a cargo do coordinador TIC do centro. 

 

Atencio n aos aspectos emocionais e sociais, 
mediante a realizacio n de actividades 
grupais de acollida e cohesio n. 

 

Será o departamento de orientación o encargado de coordinar e deseñar as 

actividades dirixidas a atender estes aspectos, tendo en conta que serán 

actividades realizadas ao inicio do curso dirixidas polos titores ou titoras de 

cada un dos grupos estables de convivencia.  

Este programa será difundido entre a comunidade educativa a través das 

canles habituais. 

 


