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1-NOVAS
NORMAS
DE
FUNCIONAMENTO DO CENTRO.

ORGANIZACION

E

1.1 Principios básicos para este curso

Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os
niveis e etapas do sistema educativo, priorizándoa para o alumnado de menor
idade, polo menos ata o cuarto curso da Educación Secundaria Obrigatoria
 A suspensión xeralizada da actividade lectiva presencial de forma unilateral
por parte da Comunidade Autónoma, únicamente se adoptará diante de
situacións excepcionais.
 Os centros educativos manteranse abertos durante todo o curso escolar
asegurando os servicios de comedor, así como apoio lectivo a menores con
necesidades especiais o pertencentes a familias socialmente vulnerables,
sempre e cando a situación epidemiolóxica o permita, en base as indicacións
das autoridades sanitarias.
 Os centros educativos promoverán que as reunións de coordinación e aquelas
outras actividades no lectivas que sexan posible, se realicen de forma
telemática.
 En virtude do convenio entre ambas consellerías a todo o profesorado e
persoal dos centros sostidos con fondos públicos realizaráselle un test de
cribado da COVID-19 e de ser o caso completar o proceso diagnóstico de
acordo co protocolo clínico, antes do inicio do curso, sen prexuízo doutros que
poidan ser considerados, de ser o caso.
 Cada centro educativo deberá contar cun equipo formado na COVID-19 que
será referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. O
equipo estará formado pola persoa titular da dirección do centro, ou persoa na
que delegue ou a substitúa, e dous membros do profesorado (nos centros de
menos de seis unidades o equipo poderá constituírse cunha soa persoa).
Corresponde á persoa titular da dirección do centro o nomeamento dos
restantes membros. Tamén lle corresponderá á persoa directora, ou persoa na
que delegue ou a substitúa, a función coordinadora Covid e a interlocución coa
administración. En cada centro educativo establecerase unha canle de
comunicación cos membros da comunidade educativa, en particular, coa
periodicidade que estableza a dirección, informará ao consello escolar do
centro sobre as medidas adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes
escenarios .
 Os centros educativos terán un centro de saúde de atención primaria de
referencia onde se poida poñer en contacto coa persoa responsable do equipo
Covid do centro educativo para resolver calquera dúbida ou incidencia no
centro relacionado coa COVID-19.
 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha
auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa
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síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARSCoV-2 mediante
a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que
debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que
comunicarse aos centros educativos, senón que deberase adoptar polo persoal
dos centros educativos as medidas oportunas en función do resultado da auto
avaliación e comunicar ao centro a ausencia.
 Recoméndase a menor rotación posible do persoal e profesorado,
organizando equipos estables para reducir os contactos.
 Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as
legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de
comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos
resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia.
Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe
realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo
menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non
enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.
 No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como
consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia
os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a
escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra.

1.2- Procedemento de rexistro de ausencias do alumnado.
 As ausencias serán comunicadas ao Colexio a través das canles habituais e
serán rexistradas no ordenador polo xefe de estudos.
 É obrigatorio para os a familiares ou titores legais informar ao centro de se o
alumno/a ten algún síntoma compatible co COVID ou se está pendente de
consulta con pediatra ou médico de familia para confirmar os resultados.
 Tamén será obrigatorio informar ao centro da ausencia do alumno/a por estar
en contacto con algunha persoa, sexa familiar ou non, sospeitosa ou xa
confirmada de ter o COVID.
 As faltas de asistencia permitidas, e as ausencias derivadas da aplicación das
anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o
xustificante do facultativo para a súa acreditación.
 O profesorado e o resto de persoal do centro, ante síntomas compatibles con
COVID, empregará o mesmo procedemento establecido para o alumnado

1.3- Forma de realizar as titorias coas familias e canles de
información
 Os canles de comunicación entre familias e titores serán preferentemente por
teléfono ou medios informáticos.
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 As familias que se queiran poñer en contacto coas titoras ou titores deberán
comunicarllo por teléfono, a través do correo electrónico ou das aplicación
informáticas das que dispón o centro.
 Os/as titores/as poñerasen en contacto coas familias para informalas do día e a
hora na que se realizará a titoría.
 No caso de que as familias teñan necesidade dunha entrevista presencial. esta
desenvolverase na aula do alumno/a gardando a distancia de seguridade e
sempre con máscara.
 Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web
do centro e o moodle e Abalar
 No caso de que haxa familias quen non podan acceder á páxina web,
buscaranse outros medios para poñerse en contacto con elas e informalas de
todo o que aparece na nosa páxina web.
 O centro informará aos seus provedores, visitantes das medidas de seguridade
que deben adoitar para garantir a súa seguridade e a do centro. Tamén se lles
informará, se é necesario, das incidencias relacionadas co COVID e que podan
afectar á súa saúde e a propagación do virus.?

1.4- Uso de máscara no centro
 O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con
independencia do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das
exencións previstas no ordenamento xurídico.
O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen
a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro
educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar
unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso
necesario, como por exemplo no comedor

 A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que
presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida
verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a
máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa
utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. Dentro da
información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros
incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa
duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado
durante períodos breves de non uso.
 Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia,
na aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5
alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como
subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade
dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros
respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara,
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porén para o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos
grupos de infantil será de uso obrigatorio.
É obrigatorio usar máscara de protección nas circulación polos espazos
comúns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro,
nos recreos, nas entradas e saídas do comedor escolar e na estancia na
biblioteca.
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se
prohibe para as persoas que voluntariamente as usen.
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que
comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro será
obrigatorio o emprego da máscara tanto do sospeitoso de síntomas COVID
como da persoa que o está coidando.
Os acompañantes do alumnado de ensino infantil deberán usar máscara.
Será obrigatorio o uso de mascara pola persoa que use o ascensor.
Non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No
caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención,
distanciamento e aforos e sempre con mascara.
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase:
o uso das máscaras dentro e fora da aula cando non se cumpra coa distancia
mínima de seguridade.
o No caso de non poder facer uso da máscara optarase por outras fórmulas
que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e
mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de
convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e
aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.
 O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego
de pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer
uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia
de seguridade.
 O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na
identificación das necesidades de protección e hixiene que este
alumnado precisa para a súa atención.

1.5- Medidas xerais de carácter organizativo
 As entradas ao recinto escolar están situadas nas seguintes rúas:
 Entrada principal: Rúa Dr. Corbal nº 25
 Entrada ao patio do centro pola rúa Maceiras
 As saídas do recinto escolar realizaranse polas portas citadas no punto anterior.
 Accesos ao edificio escolar:
 Entrada principal: accédese a través da rúa Dr. Corbal.
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 Entrada da planta baixa: accédese ao patio por rúa Maceiras
 Entrada a través da porta de emerxencia.
Salvo para os familiares de Educación Infantil que poden acceder ao recinto
escolar tanto na entrada como nas saídas, os familiares dos restos dos cursos
non poderán entrar ao recinto escolar salvo razóns xustificadas ou relacionadas
con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio
centro.
O colexio, mediante os titores e profesorado non titor, establecerá horarios
específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de
entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos.
Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o
profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. Por esta
razón será imprescindible que todo o profesorado se incorpora ás súas clases
no momento que soe o timbre que indique o comezo e remate de clases así
como o do final do recreo.
O profesorado a quen corresponda a ultima hora lectiva previa á saída velará
porque o material estea recollido e desinfectado polo alumnado; e o alumnado
preparado para saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade
no horario establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras.
O profesorado de garda, especialmente nas horas de entrada e saída e na de
12: 00 a 12:50, deberá contribuír a que os tránsito polos corredores e acceso
aos aseos sexan o máis seguros posibles.
Tamén é recomendable que todo o profesorado se incorpore ao centro, tanto
pola mañá como pola tarde, antes das 9:00 ou das 16:30 para contribuír a
correcta vixilancia do alumnado nas súas respectivas aulas.
Non se formarán filas nos patios, polo que os alumnos e alumnas se
incorporarán ás aulas a medida que cheguen ao centro. Por esta razón,
recoméndase que o alumnado chegue o máis puntual posible á hora
establecida para a súa entrada.
Os familiares que acompañan ao alumnado de EI, poden acceder ao patio pero
non se poderán mesturar nin co alumnado nin con familiares doutros cursos.

1.6- Protocolos de entrada e saída do centro

EDUCACIÓN INFANTIL
Protocolo de entrada ao recinto escolar
 A entrada dos alumnado de Educación Infantil realizarase primeiro polo portón
do patio e posteriormente a través da porta de emerxencias. O horario no que
se entrará será o seguinte:

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

 6º de EI. Entrarán ás 9:05da mañá.
 5º de EI. Entrarán ás 910 da mañá.
 4º de EI. Entrarán ás 9:15 da mañá.
 Os acompañantes do alumnado de EI procurarán chegar á hora que se
determina para cada curso, co obxectivo de que non se produzan
aglomeracións nas inmediacións do centro escolar nin no recinto do patio.
 As familias poden acceder ao patio, acompañando aos seus fillos e fillas pero
sempre con máscara e gardando a distancia de seguridade.
 Na porta de emerxencia estará profesorado que lles dispensará xel
hidroalcohólico e os conducirá á súa clase.

Protocolo de saída
 Nesta etapa será do seguinte xeito:
 4º de EI. Pola porta de emerxencia ás 13:30 h.
 5º de Pola porta principal ás 13:30 horas, as familias esperarán nas
proximidades da porta principasl.
 6º de EI. A saída será pola porta do patio, a entrega resalizarase nas
inmediacións da gradas 13:35
 As familias deben ser puntuais para que non ser produzan aglomeración e
esperarán, con máscara e gardando a distancia de seguridade, a que lle sexan
entregados os seus fillos e fillas.
 Deben abandonar o máis pronto posible o recinto escolar e non se permitirá
que o alumnado e as familias forme grupos no patio do centro.
 O alumnado de EI que utilice o servizo de comedor ou que os seus pais non
podan recoller ao alumnado no horario previsto, permanecerán na súa aula.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Protocolo de entrada ao recinto escolar
 1º e 2º de EP.
 Accederán ao centro polo portón do Patio
 1º de EP entrarán ás 8:45 e 2º EP ás 8:40
 As familias do alumnado non poderán franquear o portalón e serán os
alumnos, sen formar filas, os que accedan directamente as súas clases
respectivas. Este alumnado debe gardar a distancia de seguridade
cando se dirixa a clase a través do patio.
 Non se deben mesturar alumnos e familias de distintos cursos.
 Antes de entrar ás clases o profesorado dispensarán xel hidroalcohólico
a todo o alumnado.
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 No transcurrir polos corredores deben seguir as indicacións localizadas
no paredes e no chan.
 Se algún alumno chega tarde, os acompañantes deben dirixirse á
portería do centro onde se lles proporcionará xel hidroalcohólico e se
levará a súa aula. Os acompañantes sempre deben levar máscara e
gardar a distancia de seguridade.

Protocolo de saída do recinto escolar.
 O alumnado de 1º EP sairá pola porta principal ás 13:35 e os de segundo de EP
sairán polo patio ás 13:40
 Non se deben mesturar alumnos e familias destes cursos.
 As familias e o alumnos abandonarán o máis pronto posible o recinto escolar e
non se permitirá que se formen grupos no patio do centro.
 Na saída do centro o alumnado respectará as indicación referidas ás medidas
de seguridade e hixiene.
 O alumnado de 1º,2º de EP que utilicen o servizo do comedor, serán levados ao
comedor polas mestras

 3º, 4º, 5º e 6º de EP
Protocolo de entrada ao centro





3º de EP: entrara´pola porta pricnipal ás 8:55
4º de EP entrará pola porta principal ás 8:50
5º de EP entrara´pola porta principasl as 8:45
6 de ep entrará pola porta principal ás 8:40

 As familias non poden entrar ao recinto escolar para acompañar aos
alumnos. Deben ser o máis puntual posible para que non se produzan
aglomeracións.
 Os alumnos accederán sós ao recinto escolar e, respectando a distancia
de seguridade e sen formar filas, dirixiranse directamente as súas aulas.
 No momento de entrar ao centro se lle proporcionará xel
hidroalcohólico. Esta función será realizado por persoal de garda ou
xefatura de estudos.
 No transcurrir polos corredores deben seguir as indicacións localizadas
nas paredes e no chan.

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

Protocolo de saída do recinto escolar.


O alumnado abandonará o centro a través da porta principal e no
horario seguinte:









3º de EP. A saída pola porta principal ás 13:40
4º de EP. A saída será pola porta do patio ás 13: 45.
5º de EP A sadída será pola porta principasl ás 13:45
6º de EP. A saída será pola porta do patio ás 13:50

As familias deben ser puntuais para que non ser produzan aglomeración
e esperarán na porta principal do recinto escolar A espera debe ser
sempre con máscara e respectando as distancias de seguridade
o alumnado abandonarán o máis pronto posible o recinto escolar e non
se permitirá que se formen grupos no patio do centro.
Na saida do centro o alumnado repectará as indicación referidas ás
medidas de seguridade e hixiene.

SECUNDARIA, FPB E CICLOS SUPERIORES
Protocolo de entrada ao recinto escolar
 Toda a estas etapas entrarán pola porta pricnipal (dr. Corbal)
 O alumnado de ESO Baixarán pola rampa para acceder ás aulas a través
da porta do patio no seguinte horario:
 1º eso: 8:55
 2º eso: 8:50
 3º eso: 8:45
 4º eso: 8:40
 O alumnado de ciclos de primerio entrarán pola parte principal,
baixarán pola rampa de anpa e accederán a o centro pola porta do
patio a hora de entrada será ás 9.
 O alumnado de ciclos de segundo entrarán pola parte principal, a hora
de entrada será ás 9.
 O alumnado de FPB de segundo entrarán pola parte principal, baixarán
pola rampa de anpa e accederán a o centro pola porta do patio a hora
de entrada será ás 9.
 O alumnado de FPB de primeiro entrarán pola parte principal, a hora de
entrada será ás 9.
 Accederán ao centro a través da porta principal. O horario de entrada
será ás 8:55h.
 No momento de entrar ao centro se lle proporcionará xel
hidroalcohólico. Esta función será realizado por persoal de garda ou
xefatura de estudos.
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 No transcorrir polos corredores deben seguir as indicacións localizadas
nas paredes e no chan.
 O alumnado abandonará o máis pronto posible o recinto escolar e non se
permitirá que se formen grupos no patio do centro.
 Na saida do centro o alumnado repectará as indicación referidas ás
medidas de seguridade e hixiene.
 O profesorado vixiará que o alumnado respecte as medidas de seguridade
e que non se produzan aglomeracións de alumnos na saída do recinto.

Protocolo de saída do recinto escolar
 1º de Integración Social, 3º e 4º de ESO e 1º e 2º de FPB
Este alumnado abandonará o centro a través da porta de emerxencia e o
recinto escolara a través do portón de entrada que dá acceso ao patio.O
horario de saída será o seguinte:
 1º de FPB: Sairá da aula ás 14:10. O profesor desta aula situarase
no acceso a escaleira de emerxencia para vixiar que o todo o
alumnado cumpra coas normas de seguridade. O profesor de 1º
de ESO situarase no descansillo das escaleiras de emerxencia da
1º planta para vixiar que este alumnado siga cumprindo coa
distancia de seguridade. O profesor d 2º de FPB vixiará que a
saída ao patio deste alumnado sexa o máis segura posible.
 2º de FPB. Sairá da aula ás 14:10 e a través da porta principal que
dá acceso ao patio. O profesor desta aula situarase ao final da
porta de emerxencia para vixiar a saída correcta do alumnado
da planta superior.
 3º de ESO. Sairá da aula ás 14: 15.
 4º de ESO. Sairá da aula ás 14:20
 1º de IS. Sairá da aula ás 14:25

 Pedirase ao alumnado que procuren non tocar os pasamáns nin portas dos
ascensores.
 Na saida do centro o alumnado repectará as indicación referidas ás medidas de
seguridade e hixiene.
 O profesorado vixiará que o alumnado respecte as medidas de seguridade e
que non se produzan aglomeracións de alumnos na saída do recinto.

1º e 2º de ESO; 2º de IS e 1º e 2º de EI


Este alumnado abandonará o centro a través da porta principal que dá
acceso ao centro. O horario de saída será o seguinte:
 1º de ESO. Sairá do centro ás 14:10
 2º de ESO. Sairá do centro ás 14:20
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 1º de EI. Sairá do centro ás 14: 20
 2º de EI e 2º de IS. Sairá do centro ás 14: 25


Na saída do centro o alumnado respectará as indicación referidas ás
medidas de seguridade e hixiene.



O profesorado vixiará que o alumnado respecte as medidas de seguridade e
que non se produzan aglomeracións de alumnos ao longo do corredor nin
na saída do recinto.

1.7- Previsións en relación á aula matinal.

AULA MATINAL
ESPAZO

ENTRADAS

USO DE
MÁSCARA

SAÍDAS

COMIDA

Aula de 4º de EP

 As familias non poden entrar ao centro debendo chamar por
teléfono á cuidadora para que se acerque a porta de Dr. Corbal
para recoller recoller ao alumnado. Se o alumno ou alumna
pertence a etapa de EI a profesora recollerá na porta a este
alumnado e lle administrará o xel hidroalcohólico.
 Os alumnos máis maiores accederán sós ata a aula matinal.
 As familias deben poñer especial atención para que este alumnado
chege ao centro coas mans limpas para que só xesa necesario
desinfectalas con xel hidroalcohólico. No caso de que estean sucias
deberase proceder ao labado de mans con xabón.
 No caso de alumnado de educación primaria será obrigatorio o uso
de mascara, e recoméndase o seu uso para o alumnado de
educación infantil, sempre que exista boa tolerancia.
 Os alumnos de EI 1º e 2º de EP serán trasladados a súa aula pola
responsable desta aula matinal. Debe asegurarse que este
alumnado teña limpas as súas mans. Os alumnos a partir de 3º de
EP desinfectarán as súa mans e dirixiranse as súas aulas.
 Non poderán compartir a comida que estes alumnos traían das
súas casas. A comida debe traerse en un recipiente plástico.
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1.8- Actividades extraescolares
As actividades extraescolares durante este curso serán suprimidas e no caso de
desenvolverse algunha por causas extraordinarias teran que aplicarse todas as
medidas de seguridade previstas neste protocolo.

1.9- Normativa para realizar eventos.
Non realizaremos eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso
de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos
obrigatorio de máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita
manter a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas.
No caso de ter que realizarse deben cumprirse as normas seguintes:
 Os lugares onde se poderán desenvolver estes actos son o patio e o ximnasio.
 Os grupos de convivencia estable só poderán celebrar eventos entre os
membros da súa propia clase, o seu titor e un membro de cada unidade
familiar.
 Os grupos que non son de convivencia estable poderán celebrar eventos
sempre que o número de asistentes non supere o aforo máximo permitido.

1.10-

Consideracións xerais da aula ordinaria

 Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou
mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o
contacto co resto dos/as compañeiros/as.
 Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en
contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo
rotulado co seu nome.
 Nas perchas o material ou roupa colocarase do xeito máis individualizado
posible, sendo o máis apropiado que empreguen o respaldo da súa cadeira.
 Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao
alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de
usar o material.
 Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que
non impliquen moverse do posto escolar.
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 No caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno debe ter entre o seu
material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o
común antes de cada uso.
 No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns
minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección
existente na aula (panos desbotables e solución desinfectante).
 Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e
contacto social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente.
 Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, e Formación Profesional
establécense as seguintes medidas de conformación das aulas:
o Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de
todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se
fose preciso retirarase outro mobiliario como andéis ou colgadores que
limiten o espazo dispoñible.
o Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.
o Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos
buscaranse espazos alternativos onde sexa posible gardar a distancia de
1,5 metros.
o Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o
grupo

1.11Proceso de cambio de aula ou visitas a
outras dependencias do centro







Como norma xeral o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos
excepcionais: informática, música, educación física…
Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os
cambios de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor
anterior deberá finalizar a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida
organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado.
A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de
seguridade. Agardarán polo profesor á entrada da nova aula en ringleira
de 1 en 1 e gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación e
aglomeracións de alumnado.
Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo
o grupo anterior antes de entrar e deixando espazo suficiente para que o
alumnado poda desaloxar a clase con seguridade. Entrarase gardando a
distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou
mesas e cadeiras.
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1.12-

Uso dos aseos

As recomendacións que deben seguir os usuarios dos aseos para minimizar o risco de
contaxio por coronavirus son:
 É importante que cada aseo sexa sempre utilizado polo mesmo grupo de
alumnado
 O aforo máximo será 1/3 da súa capacidade.
 Poñerase información visual nas portas dos aseos indicando o aforo e as
normas de uso do baño e a correcta hixiene de mans.
 Aseguraremos en todo momento a suministración do material hixiénico
necesario (xabón, papel desbotable dun só uso...).
 Evitarase a aglomeración de alumnado nas portas do cuarto de baño en todo
momento.
 En caso de necesidade de ir ao servizo, o alumnado dirixirase UNICAMENTE ao
baño que ten asignado.
 Débese levar máscara durante todo o tempo que se estea no cuarto de baño.
 Cando se vaia a tirar da cadea, débese facer coa tapa pechada para evitar a
formación de aerosois potencialmente infectados que se propaguen ao aire.
 As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando
terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, ou encher as
botellas.
 Evitarase tocar directamente cas mans (deberase utilizar un papel), aquelas
superficies onde hai un maior risco de contaxio, pomos e fechaduras,
cisternas e cadea de váter.
 Unha vez finalizado o lavado de mans, pecharase a billa usando papel (á hora
de abrilo non fai falta porque imos lavarnos as mans con auga e xabón
inmediatamente).
 O secado das mans realizarase exclusivamente mediante papel desechable,
Temos dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran e cortan o
papel sen necesidade de entrar en contacto co papel da zona de corte).
 Na medida do posible, durante os recreos e nas entradas e saídas do centro
haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que
se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.
 O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de
alumnado unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada
do centro.

1.13Normativa para administración, secretaria
e portería.
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As principais medidas de carácter xeral en materia de de seguridade e hixiene que
adoptaremos son:














Para manter a distancia mínima situamos unha marca no chan á porta de
portería.
Toda a entrega/recepción de calquera tipo (documentación, chaves, partes,
paquetería...), realizarase a través da porteira.
Manterase aberta tanto a porta como o portelo da mesma, favorecendo
dese modo a ventilación, así como para evitar a manipulación de
mecanismos de apertura/peche de portas.
Cada vez que o persoal realice unha determinada función fóra da
conserxería que supoña entrar en contacto con elementos ou superficies
potencialmente infectadas, procederase á desinfección de mans para volver
entrar á dependencia.
Despois do uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
encuadernadora, destrutora de papel... procederase á desinfección de
mans.
Cando se vaia a recoller alumnado avisarase en portería as familias
esperarán alí.
Minimizar a manipulación de documentación en formato papel e cando non
haxa máis remedio que facelo, extremar a hixiene de mans e evitar tocarse
os ollos, nariz, boca ou máscara con elas.
Cando se teña que realizar un traballo de fotocopiadora entregarase con
dous días de antelación (salvo situacións excepcionais e de urxencia),.
Cada vez que se recolla un servizo de paquetería para o centro, procederase
á desinfección das mans. O paquete recibido deberá ser deixado en
corentena o tempo correspondente.
Ao final do horario escolar diario, as mesas deben quedar totalmente libres
de papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección.
Ao final do día, extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas que
máis estivesen en contacto coas persoas.

Medidas para aplicar aos persoal de subcontratas e provedores.
 No caso da presenza no centro de subcontratas ou de provedores de servizo,
deberase levar a cabo a coordinación de actividades empresariais nos
temos previstos pola normativa de aplicación; artigo 24 da LPRL e RD
171/04.
 O persoal de empresa subcontratadas que preste servizos nos centros, deberá
desenvolver o seu traballo coas medidas de protección necesarias para o
mesmo e deberá respectar as normas de circulación do centro, así como as
establecidas por este para uso de zonas comúns e calquera outra que sexa
necesaria para garantir a seguridade e saúde laboral fronte ao COVID-19.
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 Como norma xeral nas zonas de recepción e mercadorías e materiais de
provedores débese minimizar o contacto co persoal externo, para o que se
seguirán as seguintes normas:
o Estableceranse pautas de coordinación con Contratas en canto as
medidas adoitadas e a avaliación do risco do persoal afectado.
o Limitar a entrada e saída de mercadorías, salvo as estritamente
necesarias. Valorar o stock actual e se é necesario cambiar o
sistema para realizar entregas menos frecuentes.
o O persoal externo deberá facer uso de máscara de protección,
limitando ao máximo as zonas ás que poderá acceder.
o Colocar un dispensador de xel hidroalcohólico para a limpeza de
mans do persoal externo.
o Nas zonas de recepción de materiais deberán cumprirse as normas
establecidas para as áreas de recepción.
o Enviar electronicamente os albaráns asinados de xeito que non se
entreguen en papel de man en man, na medida do posible.
o Ademais das medidas de seguridade detalladas anteriormente, a
porteira deberá utilizar os seguintes equipos de protección
individual: máscara e luvas ou pantallas cando realicen funcións nas
que sexa necesario.

1.14- Normativa do uso do acensor
 Na situación actual que estamos a vivir, o uso do ascensor está totalmente
prohibido polo que quedará reducido ao estritamente necesario.
 En caso de ter que utilizar o ascensor débense seguir as seguintes pautas que
promovan a seguridade dos que o utilizan:









O ascensor dun centro educativo será utilizado por unha única
persoa en cada viaxe.
No caso de que por cuestións excepcionais, a persoa que vaia a
utilizalo (alumnado dependente), necesite da presenza dun
acompañante, será obrigatorio o uso de máscaras por parte de
ambos os ocupantes.
Evitar o contacto directo das mans cos pulsadores.
Tamén se evitará o contacto con pasamanos, espellos, e apoiarse
sobre as paredes.
Non deixar mochilas, bolsos, carteiras... no chan do ascensor.
Despois de utilizar o ascensor débese proceder á hixienización
das mans.
Limparemos das superficies de maneira regular. Extremando a
limpeza naquelas zonas de maior contacto por parte dos
usuarios.
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1.15-

Organización dos recreos
EDUCACIÓN INFANTIL

Horario
Espazos e
profesores
que vixían o
recreo

11:30 a 12:00
 Dous grupos de EI desenvolverían o recreo no seu propio patio, separados por unha
distancia de 2 metros e a ser posible separado por cintas de separación de lado a
lado.
 1 grupo de EI desenvolvería o recreo no ximnasio sempre que este espazo non estea
utilizado por algún grupo de educación infantil. No caso de que sexa así este grupo
realizará o seu recreo na súa propia aula.
 Os espazos para desenvolver o recreo rotarán cada día entre os cursos. O grupo que
estivo o día anterior no ximnasio ou na súa aula, o día seguinte estará no patio e un
dos grupos que estivo no patio estará a próxima xornada no ximnasio ou a súa clase.
 O profesorado de secundaria entrará nas rotacións de recreos nesta etapa

HORARIO
Espazos e
profesores
que vixían o
recreo

Horario
Espazos e profesores
que vixían o recreo

o
o
o




1º E 2º DE EP
12:05 a 12:30
O patio que normalmente ocupa EI.
Os dous grupos estarían separados por unha distancia de seguridade o máis
grande posible e sinalizada con cintas de separación.
O recreo sería vixiado polo profesorado que establece o xefe de estudos nas
quendas de cada mes.

3º e 4º 5º e 6º DE EP
12:05-12:30
O espazo sería o patio, dividirase en 4 zonas. Cada curso ocupará unha zona
No caso que llova serán 15 min e dúas clases no patio e as outras quedan na
clase

ESO e 1º de FPB
Horario, espazos e
profesores que vixían
o recreo

Horario

 11:30 a 12:00.
 Lugar: patio. Dividirase o patio e 4 espazo e usarase ademáis
o patio que está diante da anpa que se ubicará o curso con
menor alumnado
 En caso que que chova sairán tres grupos e otros dous
quedarán en clase. Haberá 2 quedas de3 15 min
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1.16Normativa para a actividade diaria nas
diferentes etapas educativas.
En relación á actividade diaria, para a etapa de educación infantil:

















A cada aula de infantil intentaremos só accederá o persoal que traballa na
devandito aula.
As familias entregarán e recolleran aos seus fillos/as dende o patio do
centro. Son as únicas que poden ter acceso ao recinto escolar e teñen que
entrar no recinto con máscara.
Cada vez que o alumnado entre na súa aula, sentarase sempre no mesmo
sitio.
Cada cadeira e mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un
alumno ou alumna
Respecto a bolsos, maletíns ou mochilas evitaremos deixalos no chan ou
sobre outras superficies que poidan ser susceptibles de estar infectadas.
Aínda indo en contra do espírito desta etapa educativa, mentres persista a
situación sanitaria actual, priorizarase a realización de actividades
individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír aínda máis a distancia
de seguridade, así como compartir materiais.
Cando sexa indispensable que utilicen materiais compartidos, procurarase
que sexan repartidos só entre o alumnado que comparta a mesma mesa.
Recoméndase que o alumnado traía ao centro materiais non porosos xa
que son máis fáciles de desinfectar.
Ao final do uso de cada material da aula, procederase a desinfectar o
mesmo, antes de que sexa utilizado por outro alumno/a ou grupo.
Extremaremos o proceso de desinfección daquel material que o alumnado
poida levar á boca.
Non prestaremos material ou xoguetes entre clases distintas. Tampouco
compartir material con outra clase, xa que son distintos grupos de
convivencia
Durante o tempo que dure a crise sanitaria evitaremos utilizar plastilina, nin
pastas de modelar.
No caso de que se traballen fichas en formato papel, unha vez finalizadas
gardaranse nun sobre e deberán pasar o período de corentena de polo
menos dous días.
Na medida que sexa posible dentro desta etapa educativa, tratarase de
evitar intercambiar material entre alumnado (lapis, goma, regra, ceras...).
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Cando se formen equipos, intentaremos que os grupos sexan sempre os
mesmos, e no caso de usar marcas identificativas sexan sempre utilizadas
polo mesmo alumno ou alumna.
O profesorado especialista impartirá preferentemente as clases dentro da
aula de referencia do grupo.
Unha vez finalice unha actividade, o profesorado procederá á desinfección
das superficies utilizadas nas mesmas. Despois procederá á desinfección de
mans con xel hidroalcohólico.
Á entrada e saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de alumnado,
en especial entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos
estables de convivencia.
É obrigatorio que o alumnado de infantil traia o seu almorzo, a súa auga
convenientemente identificada, nunha bolsa de tea de fácil lavado a 60º.
Sendo aconsellable que esta sexa lavada en casa coa maior frecuencia
posible ( recomendablemente a diario).
Como é norma habitual en infantil, o alumnado almorzará na clase antes de
saír ao recreo, procedéndose a lavar e desinfectar as súas mans de maneira
previa a devandita actividade. Unha vez finalizado o recreo procederase a
un novo lavado e desinfección de mans antes de retomar as tarefas.
Cada alumno/para deberá vir cunha botella de auga co seu nome posto,
para a súa correcta hidratación durante o día.
Cada alumno/para deberá vir co seu almorzo nun recipiente pechado tipo "
tupperware" que por unha banda protexe a comida ata o seu consumo, e
por outra facilita o almorzo xa que o alumnado pódeo utilizar para non
apoiar a comida en superficies potencialmente infectadas.
A pesar da especial dificultade da medida nesta etapa escolar, tratarase de
impedir que o alumnado comparta almorzo ou botellas de auga.
O horario de recreo do alumnado de infantil (do mesmo xeito que o do
resto de alumnado que forme parte de grupos estables de convivencia),
graduarase co fin de reducir as interaccións con outros grupos do centro
educativo.
No patio procurarase que o alumnado que forme parte dun grupo de
convivencia non entre en contacto con outros grupos das mesmas
características.
Imos a extremar a limpeza da aula que ocupa o alumnado de infantil, de
forma que durante o tempo que o alumnado se atopase no recreo,
procedésese a unha limpeza da aula, incluíndo especialmente aquelas zonas
que máis estivesen en contacto co alumnado e profesorado.
Ao final do día procederase tamén á desinfección do material particular do
alumnado para que cando este vólvao a levar á súa casa esté desinfectado.
Ao final do día, o alumnado desinfectarase as mans antes de saír do centro.
Ao final das clases diarias, tanto a mesa do alumnado como a mesa do
profesorado deberán quedar totalmente libres de materiais para proceder
a unha correcta desinfección da aula.
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Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da aula
tendo especial coidado con todas aquelas superficies que máis estivesen en
contacto co alumnado e profesorado.

En relación á actividade diaria en Primaria:

















Á entrada e saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de
alumnado e cruces innecesarios con alumnado doutros grupos.
Ata cuarto de primaria, o alumnado virá ao colexio cunha bolsa
de tea de fácil lavado a 60º (onde traerá unha botella de
auga identificada co seu nome, o seu almorzo e unha
máscara de reposto). Sendo aconsellable que dita bolsa sexa
lavada en casa coa maior frecuencia posible (
recomendablemente a diario).
Cada vez que o alumnado entre na súa aula de grupo, sempre
sentará no mesmo sitio. Cada cadeira e mesa de cada aula de
grupo debe estar asignada a un alumno (terarse en en conta por
parte do titor ou titora os posibles problemas visuais ou de
calquera outra índole que poida ter o alumnado), estando
prohibido que o alumnado poida cambiarse de sitio baixo ningún
concepto.
O pupitre de cada alumno é persoal, non estando permitidos os
intercambios en entre si.
Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás
colectivas
Se se teñen que formar equipos, intentaremos que os grupos
sexan sempre os mesmos.
En 5º e 6º de EP, priorizarase a entrega de actividades de
maneira telemática.
No caso de que o profesorado reciba tarefas do alumnado en
formato papel, estas tarefas gardaranse nun sobre e deberán
pasar o período de corentena de polo menos dous días.
Non se permitirá intercambiar material entre alumnado
(bolígrafo, lapis, goma, regra, calculadora...).
Mentres dure a situación actual, utilizaremos o mínimo posible a
biblioteca de aula, dado que cada libro debería ter un período de
corentena despois do seu uso.
Durante o tempo que dure a crise sanitaria non usaremos
plastilina, nin pastas de modelar.
Cada aula de grupo terá asignado o cuarto de baño da súa planta,
non poden ir a outros aseos do centro agás os do patio
Unha vez finalizada a clase, evitaranse as posibles aglomeracións
de alumnado nas portas da aula durante o intercambio dunha
materia a outra onde veña profesorado especialista.
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Calquer desprazamento que se faga polo centro realizarase con máscara
e seguindo as señalizacións que están polo chan e paredes.
No caso que se teñan que desprazar a outra clase que fose utilizada
previamente por outro grupo desifctarase cada cadeira e pupitre
(sempre baixo a supervisión do mestre ou a mestra).
Nas aulas onde se produce rotación de alumnado deberase extremar a
ventilación, debendo estar as xanelas abertas en todo momento (sempre
que as condicións ambientais permítano).
O alumnado virá co seu almorzo nun recipiente pechado tipo "
tupperware" que por unha banda protexe a comida ata o seu consumo, e
por outra facilita o almorzo xa que o alumnado pódeo utilizar para non
apoiar a comida en superficies potencialmente infectadas (mesa,
bolsa...).
Cada alumno/para deberá vir de casa coa botella de auga
preferentemente de crista para a súa correcta hidratación durante o día
(non estará permitido enchela)
Está totalmente prohibido compartir bocadillo ou botellas de auga entre
o alumnado.
Ao final do día procederase tamén á desinfección do material particular
do alumnado para que cando o leve para casa estea desinfectado.
Ao final das clases diarias, a mesa de cada alumno ou alumna debe
quedar totalmente libre de libros e materiais para proceder a unha
correcta desinfección da aula.
Ao final do día, o alumnado desinfectarase as mans antes de saír do
centro.
Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da
aula tendo especial coidado con todas aquelas superficies que estivesen
moi en contacto co alumnado e profesorado.

En relación á actividade diaria en ESO, FPB e Ciclos Formativos:







Á entrada e saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de
alumnado e cruces innecesarios con alumnado doutros grupos.
Cada vez que o alumnado entre na súa aula de grupo, sempre
sentará no mesmo sitio. Cada cadeira e mesa de cada aula de grupo
debe estar asignada a un alumno ou alumna (deberase ter en conta
por parte do titor ou titora os posibles problemas visuais ou de
calquera outra índole que poida ter o alumnado), estando prohibido
que o alumnado poida cambiarse de sitio baixo ningún concepto.
Nesta extraordinaria situación, o pupitre de cada alumno/a é
persoal, non estando permitidos os intercambios entre si.
Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas
que supoñan diminuír aínda máis a distancia de seguridade.
Priorizarase a entrega de actividades de maneira telemática.

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com



















No caso de que o profesorado reciba tarefas do alumnado en
formato papel, estas tarefas gardaranse nun sobre e deberán pasar
o período de corentena correspondente.
Aproveitaremos os medios telemáticos como Moodle
(Moodle/siervasdesanjosevigo.com) para tentar que o alumnado
leve e traia o menor material posible de casa e como forma de
preparación para un posible futuro confinamento.
Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo,
lapis, goma, regra, calculadora...).
Cada aula de grupo terá asignado un cuarto de baño de referencia
que será o da súa planta está prohibido ir a outros aseos do centro.
Unha vez finalizada a clase, evitaranse as típicas aglomeracións de
alumnado nas portas da clase durante o intercambio dunha materia
a outra.
A máscara será obrigatoria para calquera desprazamento polo
centro, e se o desprazamento é en grupo deberán gardar a distancia
mínima de seguridade de 1,5m, evitar as aglomeracións e non
deben pararse a falar cun compañeiro ou compañeira.
Cando o alumnado entre nunha aula que fose utilizada previamente
por outro grupo (materias optativas ou desdobres), procederá a
desinfectar co limpador desinfectante a parte do mobiliario que vai
utilizar. Sempre será o alumnado que entre en clase o que realice
dita operación (sempre baixo a supervisión do docente), co
obxectivo de garantir que o mobiliario que vai utilizar está
desinfectado. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse
de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección de
mans.
O alumnado virá co seu almorzo nun recipiente pechado tipo "
tupperware" que por unha banda protexe a comida ata o seu
consumo, e por outra facilita o almorzo xa que o alumnado pódeo
utilizar para non apoiar a comida en superficies potencialmente
infectadas (mesa, bolsa...).
Cada alumno/para deberá vir de casa coa botella de auga
preferentemente de cristal para a súa correcta hidratación durante
o día (non estará permitido enchela)
Está totalmente prohibido compartir bocadillo ou botellas de auga
entre o alumnado.
Ao final do día procederase tamén á desinfección do material
particular do alumnado para que cando este o volva a levar á súa
casa estea desinfectado.
Ao final das clases diarias a mesa de cada alumno ou alumna debe
quedar totalmente libre de libros e materiais para proceder a unha
correcta desinfección da aula.
Ao final do día, o alumnado se desinfectará as mans antes de saír do
centro.
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Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección
da aula tendo especial coidado con todas aquelas superficies que
máis estivesen en contacto co alumnado e profesorado.

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

2-ACTUACIONS DE PREVENCION, HIXIENE E
PROTECCIÓN
2.1-

Principios sanitarios básicos.

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5
metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.
 Limitar os contactos de cada grupo dentro do centro. Só se realizarán os
desprazamentos estritamente necesarios.
• Uso obrigatorio da máscara.
• Pantallas de protección de cara na intervención da especialista de audición
é linguaxe.
• Extremar a ventilación de espazos do centro.
• Extremar a hixiene de mans. Fundamental tanto en alumnado como en
profesorado.
• Extremar a hixiene de superficies e dependencias.
• Adecuada xestión dos posibles casos. Ao primeiro síntoma hai que quedarse
na casa.
• Non tocarse a cara (boca, nariz, ollos), nin a máscara.
• “Cambio de chip”. Na situación sanitaria actual na que nos atopamos
aseguridade e a hixiene deben ser o prioritario.
• Traballar de maneira conxunta a educación presencial e a educación online(moodle/siervasdasanjosevigo.com).
• Os centros educativos deberán informar a todos os membros da
comunidade educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as
medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo
das mesmas, destacando5:

 Correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala
nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.
 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada,
particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo,
antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.
 A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material
compartido.
 A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade.
 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal o 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 polo profesorado a realización unha vez sentados na aula
mediante a formulación de preguntas.
 Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns.
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 Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de
solución alcohólica atendendo ás características de cada centro.
 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 o baño) ademais de
medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón
e papel para secar as mans. Instalación de portapanos desbotables e
dispensadores de xabón nos aseos ou de xel hidroalcohólico nos espazos
comúns.
 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de
hixiene
 Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade
educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, das
me medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o
correcto manexo das mesmas, destacando5:
 Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de
solución alcohólica atendendo ás características de cada centro.
 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de
hixiene

2.2- Medidas específicas
estables de convivencia.

para

os

grupos

Os grupos estables de convivencia do centro son 4º, 5º e 6º de Educación Infantil e os
grupos de 1º,2º,3ª,4º, 5º e 6ª de EP
En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado
establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito
non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade
do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do
centro educativo
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
A educación infantil é a etapa educativa que en condicións normais, necesita un maior
requirimento tanto físico como mental por parte do docente para levar a cabo a tarefa
de educar, sendo sen dúbida o nivel educativo máis duro e complexo de abordar desde
o punto de vista da seguridade e a saúde, e por tanto tanto o equipo directivo como o
equipo COVID intentará dar o maior apoio posible.
Os nenos e as nenas conforme van crecendo vanse socializando e van adquirindo
normas e hábitos de comportamento habitual na aula. Aínda que na educación
primaria e secundaria os problemas de comportamento adoitan provir dunha non
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aceptación das devanditas normas por parte dalgúns alumnos e alumnas, na educación
infantil o problema vén de que nesa etapa prodúcese o primeiro contacto con a escola
polo que o alumnado entra nela sen moitos hábitos sociais, debendo establecerse un
proceso e adaptación á convivencia cos seu iguais infestado de dificultades, sendo
esta situación infinitamente máis complexa na "nova normalidade" que estamos a
vivir.
A dotación hixiénica mínima da aula de infantil será:
• Dispensador de xel hidroalcohólico soamente de acceso ao profesorado.
• Dispensador de papel individual .
• Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión
esempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do
profesorado.
• Varias papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal, debido
á gran cantidade de residuos que se xeran nestas aulas.
Neste grupos, as medidas de prevención, protección vixilancia e promoción de saúde
no noso centro serán:
• Os alumnos e alumnas do grupo relacionaranse entre eles de modo estable,
podendo socializar e xogar entre si, sen ter que garantir a distancia de
seguridade. Estes grupos, na medida do posible, reducirán as interaccións
con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o seu número
de contactos con outros membros do centro.
• Os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado do grupo levaranse a cabo
preferentemente dentro da aula.
• O número de docentes que atenda a este alumnado será o mínimo posible.
• A entrada e saída do alumnado de infantil graduarase con respecto ao resto de
alumnado do centroXa que este tipo de alumnado adóitase guiar por
pictogramas, sería necesario elaborar imaxes alusivas á nova situación, coa
finalidade de tentar normalizar e interiorizar estas novas actitudes por
parte do alumnado o máis rápido posible.
ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

É complexo establecer un protocolo único para este alumnado (cando a súa
idade varía desde os seis ata os doce anos), debido ás características evolutivas do
alumnado en cada un dos niveis educativos.
 En educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter
xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán
criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo
de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro
educativo.
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 A dotación hixiénica mínima de cada un dos grupos de educación primaria será
o Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.
o Dispensador de papel individual .
o Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo
supervisión e sempre lonxe do alcance do alumnado), para o seu uso
por parte do profesorado.
o Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal.




O uso da máscara será obrigatorio con independencia do mantemento da
distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento
xurídico. O alumnad e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a
obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do
centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga
do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo
específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. A
obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que
presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria.
As prendas de roupa non se colgarán nos percheiros, empregando os respaldos
das cadeiras para cumprir con esta función

2.3-

Normas básicas de protección individual.

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5
metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo. En educación
infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase,
con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se
aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade
do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro
do centro educativo
 A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula,
para a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro
das cadeiras Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos
parágrafos anteriores adoptaranse as seguintes medidas:
o Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil
da aula para tentar obter o máximo distanciamento posible.
o Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de
especialidade que teñan maior dimensión, tales como aboratorios, aulas
de música ou similares.
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 O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con
independencia do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das
exencións previstas no ordenamento xurídico.
O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante
persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en
todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de
seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como
por exemplo no comedor.
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que
presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida
verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a
máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa
utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos
centros incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa
duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado
durante períodos breves de non uso. Na cartelería do centro existirá unha
específica que lembre a formación sobre uso de máscaras.
 Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia,
na aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5
alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como
subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade
dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros
respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara,
porén para o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos
grupos de infantil será de uso obrigatorio.
 Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato e Formación
Profesional establécense as seguintes medidas de conformación das aulas:
a) Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto
de todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se
fose preciso retirarase outro mobiliario como andéis ou colgadores que
limiten o espazo dispoñible .
b) Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.
c) Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos
buscaranse espazos alternativos onde sexa posible gardar a
distancia de 1,5 metros.
d) Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase
o grupo.
 Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade
educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as
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medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto
manexo das mesmas, destacando5:











Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que exixan
unha especial proximidade.
Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos
realizaranse sen asistencia de público
Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a
limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con
anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, realizarase
unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario.
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas
compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo
diferenciado para o material de cada alumno de xeito que non permita ser
manipulado por outros compañeiros.
Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou
material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de
non ser posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes
do seu uso. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de
funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas
pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non
docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.
Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os
equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados
públicos. Cando exista na portaría ou na administración do centro un espazo no
que se distribúan formularios ou se entregue documentación que deba ser
escrita facilitarase o material de escritura, porén realizarase previamente a
correcta hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un dispensador
de xel hidroalcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático a
disposición do público xeral, cada usuario deberá realizar a hixiene de mans
antes do seu uso.
O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar
substancias abrasivas para a pel.
Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse
incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de
condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo
alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o
incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do presente
protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal non docente estarase
ao previsto na súa normativa.
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2.4- Dotación hixiénica xeral dos espazos do
centro.
A dotación hixiénica xeral dos espazos do centro é a seguinte:

• Dispensador de xel hidroalcohólico soamente de acceso ao profesorado.
• Dispensador de papel individual .
• Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión
esempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do
profesorado.
• Varias papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal, debido
á gran cantidade de residuos que se xeran nestas aulas.
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3- 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.
O centro utilizará a plataforma moodle (moodle/siervasdesanjosevigo.com)
As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia,
cando menos, con todo o alumnado do centro. Nos cursos máis baixos funcionará
como vehículo de comunicación para manter contacto coas familias e alumnos,.
Realizaremos as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios,
do modo de ensinar aos alumnos a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible.
Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos
grupos, traballará co alumnado o manexo do moodle. Cando sexa posible usarase a
aula de informática do centro para estas tarefas.
Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso
de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de
informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.
A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesores e alumnos) estarán operativos e
funcionando ao finalizar o mes de setembro.
No mes de setembro, os titores identificaran ao alumnado que, por mor da falta de
recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática
no caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo
realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual
paso ao ensino a distancia.
Teremos colgada toda a información do plan na nosa páxina web.
Nos primeiros días de curso explicaremos ao alumnado a “nova normalidade”
Explicaremos ás familias o plan nas reunión de principio de curso
A dirección do centro atenderá individualmente ás familias que o soliciten
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4- PLAN PARA A XESTIÓN E O BENESTAR
EMOCIONAL
O Programa de Acollida que temos que desenvolver durante este curso escolar
2020-21 pola situación COVID implica entre outros aspectos o desenvolvemento da
“Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades
grupais de acollida e cohesión”.
Neste curso a prioridade será a atención aos aspectos emocionais e persoais
sobre os curriculares, debido a situación de desconcerto e estrés que esta Pandemia
está a provocar. Por iso o Departamento de Orientación priorizará as derivacións do
alumnado que esté a vivir situacións de conflito emocional e o apoio ao profesorado,
continuando así mesmo coa intervención co a.n.e.a.e.

Os obxectivos de esta intervención son:
 Procesar e integrar o impacto da experiencia.
 Promover a resiliencia.
 Intervenir individualmente nos casos necesarios.
 Xestionar as emocións, identificándoas, expresándoas e integrándoas.

Neste Plan incluiremos duas propostas de Intervención:
1. Unha para os primerios 15 días de curso, que será levada a cabo pola
titora/titor cos seus tutorandos, co apoio do D.O.
2. Outra ao longo do curso, no que se implicará a todo o alumnado e todo
o profesorado.

1. 15 PRIMEIROS DIAS DE CURSO:
Para os primeiros quince días basearemos a nosa intervención no PROGRAMA
PSICOEDUCATIVO PARA A POSTEMERXENCIA , deseñado polo Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia.
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Este programa ten en conta as consecuencias que a situación de Pandemia está
a provocar na poboación en xeral, e en concreto no noso alumnado que está en
proceso de desenvolvemento. A finalidade desta intervención vai dirixida a “mastigar,
dixerir e crecer ” con esta situación.
Inclúe obxectivos, actividades, temporalización e instrumentos de observación
e rexistro para poder detectar o alumnado especialmente sensibilizado ou con
sintomatoloxía que aconselle a súa derivación a un/unha profesional.
O Departamento de Orientación propón outras actividades para complementar este
Programa.

A metodoloxía a seguir nestes 15 días será a seguinte:
 O encargado de levar a cabo estas actividades será o/a titor/a ou facilitador/a
coa axuda do D.O.
 A estrutura a seguir é:
- “Mastigar “ : esmiuzar a experiencia. Contar o que vivimos e como nos
sentimos.
- “Dixerir” : procesar e integrar a experiencia.
- “Crecer” : descubrir e reforzar o que aprendemos desta situación
 O/a titor/a ou facilitador/a realizará as actividades descritas a continuación, en
sesións de 50 minutos, aconsellándose facelas en tres días consecutivos.
 Ademais destas actividades todo o profesorado deberá observar, conversar,
escoitar, ....para ter indicadores de afectación sobre a situación do alumnado e
as súas familias, e facer así un acompañamento axeitado, derivando ao D.O. os
casos necesarios.
 As actividades propostas son as seguintes:

INFANTIL E PRIMARIA
DÍA 1. Debuxar as emocións, os pensamentos e as sensacións corporais.
O/a facilitador/a diríxese ao alumnado introducindo o tema:
“Ter que enfrontarnos ao coronavirus pódenos causar moitas emocións, pensamentos e
sensacións no noso corpo. Podémonos sentir asustados, enfadados, frustrados, sós...
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podemos estar tristes porque perdemos un ser querido ou porque botamos moito de
menos os nosos amigos, amigas ou familiares. Tamén podemos ter moitas dúbidas e
non entender ben o que pasou ou o que vai pasar e iso fai que o noso corpo poida estar
en tensión, sintamos medo e/ou que notemos algunhas dores”
A continuación invítase aos nenos/as a realizar a seguinte actividade:
 Podes debuxar as túas emocións agora?
 Podes debuxar ou escribir os teus pensamentos?
 Temos que prestar atención ás nosas emocións varias veces ao día para saber
que nos din,para descubrir que é o que necesitamos para sentirnos mellor:
podemos necesitar que nos dean un abrazo, que alguén nos diga que todo irá
ben ou falar con alguén en quen confiamos... as emocións dirannos todo o que
necesitamos. Que vos din as emocións agora? Que necesitades? (Se é posible,
cubrimos esa necesidade, si no, redirixímola, por exemplo: Necesito un abrazo
de mamá? Podería ser? Pecha os ollos e imaxina/lembra un abrazo especial de
mamá; ou apuntar nun folio "as miñas emocións dinme que necesito un abrazo
de mamá" para darllo a ela en canto a vexa).
 Imos falar agora de todo aquilo que acabamos de descubrir. (Invítase a cada
alumno e alumna a presentar o seu debuxo e expresar as súas emocións,
pensamentos, sensacións).
 A continuación realízase polo menos un dos seguintes exercicios de descarga
emocional (actividades A e B).

*ACTIVIDADE A- Sacudir o corpo como un can que sae mollado da auga
O/a facilitador/a dille ao alumnado:
“Imos imaxinar que somos un can que sae da auga e estamos moi moi mollados e
querémonos secar, e para iso ímonos a sacudir forte, forte con moita enerxía,
sacudimos a cabeza, as patas, sacudimos moito moito, ata que esteamos todos/as
secos/as”.
*ACTIVIDADE B- Limpar a fariña
O/a facilitador/a dille ao alumnado:
“Agora imos imaxinar que nos caeu un saco de fariña enorme desde a cabeza aos pés.
Estamos completamente cheos de fariña! Así que temos que ir dando golpiños e frotar
por todo o corpo aos poucos para sacudirmos toda esa fariña. Comezamos polo pelo,
seguimos pola cara...

COLEXIO PLURILINGÜE “SAN JOSÉ DE LA GUÍA”
R/ Dr. Corbal, 25.- 36207 VIGO
 986 376 153
www.sanjosedelaguia.com

(O/a facilitador/a realiza o exercicio para ensinar como facelo por modelado e vai
dicindo cada parte do corpo que hai que sacudir ata chegar aos pés, é importante
facelo de forma pormenorizada sen esquecer ningunha zona do corpo).
Temos que sacudir con enerxía porque a fariña métese por todas partes!Programa

DÍA 2. Película mental con aperta da bolboreta.
O/a facilitador/a diríxese ao alumnado facendo un repaso da introdución da sesión
anterior:
“Se lembrades, pasar por toda esta situación pódenos causar moitas emocións,
pensamentos e sensacións no noso corpo. Podémonos sentir asustados, enfadados,
frustrados, sós... podemos estar tristes porque perdemos un ser querido ou porque
botamos moito de menos aos nosos amigos, amigas ou familiares. Tamén podemos ter
moitas dúbidas e non entender ben o que pasou ou o que vai pasar e iso fai que o noso
corpo poida estar en tensión, sentir medo ou que notemos algunhas dores”.
Agora convídase os nenos e nenas a realizar a seguinte actividade:
"Pensade na parte fea de todo o que vivimos co coronavirus", e váiselles preguntando
unha a unha por cada unha das emocións esperables tras o confinamento, deste xeito:
Ao
pensar
niso,
cantos
(rabia/medo/tristeza/frustración/alegría)?

de

vós

sentides

______

- Quen o sinta que peche os ollos e busque en que lugar do corpo sente esa emoción
pensando no ocorrido.
- Canto é de forte de 0 a 10? (cos máis pequenos/as esta medición pódese facer cos
brazos: as mans pegadas é 0, os brazos totalmente abertos sería 10).
- Deixade que a emoción viaxe ata os vosos pés e “pateade” o chan deixando que esa
emoción saia polos pés... Xa! (uns 15-20 toques en total)
- Stop!
- Mirade agora se aínda está a emoción. Se segue aí, canto é de forte de 0 a 10 é
agora?
- Escóitaa, deixa que vaia ata os teus pés e “patea” o chan deixando que saia a
emoción polos
teus pés... Xa! (uns 15-20 toques en total)
- Stop!
Pódese realizar tres ou catro veces, dependendo do número de nenos e nenas que
sigan sentindo a emoción e o intensa que esta sexa. Cando se pregunte pola alegría os
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alumnos e alumnas poden realizar o movemento que queiran, non ten que ser o de
golpear o chan cos pés.
Para os máis pequenos e pequenas tamén se pode facer sentados no chan, golpeando
coas mans.
As quendas de toques deben ser máis curtas, uns 10 toques en total é suficiente.
A continuación realízase polo menos un exercicio de descarga emocional (actividades A
e B)

DÍA 3. Conexión a través dos nosos corazóns.
O/a facilitador/a diríxese ao alumnado dicindo:
“Imos imaxinar un fío máxico e especial tan longo que une o noso corazón co daquelas
persoas que queremos, porque aínda que non sempre podamos estar coas nosas
persoas especiais sempre as podemos levar no noso corazón. Pechade os ollos agora e
imaxinade ese fío”.
Preguntas facilitadoras:
- De que está feito? De ferro, de lá, dalgún material máxico?
- De que cor é? É brillante? Ten luz?
- Debuxade ese fío indo desde o voso corazón ao doutra persoa que elixades.
Notade no voso corpo o bo que é ter esta sensación de estar todos conectados e
respirade profundo (mostrar a forma de respirar lento e profundo).
- Onde a notades?
Poñede as mans nese sitio do corpo onde notades esa sensación boa e cos ollos
pechados imaxinade ese fío que vos une coa vosa persoa especial e cando queirades
podedes abrir os ollos (esperar a que todos teñan os ollos abertos en silencio). ¡Un
aplauso!
A continuación realízase polo menos un exercicio de descarga emocional.. (actividades
A e B).

SECUNDARIA E FP

DÍA 1. A miña liña da historia da COVID-19.
O/a facilitador/a diríxese ao alumnado introducindo o tema:
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“Ter que enfrontarnos ao coronavirus pódenos causar moitas emocións, pensamentos e
sensacións no noso corpo. Podémonos sentir asustados, enfadados, frustrados, sós...
podemos estar tristes porque perdemos un ser querido ou porque botamos moito de
menos os nosos amigos, amigas ou familiares. Tamén podemos ter moitas dúbidas e
non entender ben o que pasou ou o que vai pasar e iso fai que o noso corpo poida estar
en tensión, sintamos medo e/ou que notemos algunhas dores”.
A continuación invítase aos mozos e mozas a realizar a seguinte actividade:
 Entrégaselle unha folla a cada alumno e alumna e colocarana diante deles e
delas en horizontal. Pídeselles que debuxen unha liña no centro do folio que vai
dun extremo ao outro da folla.
A continuación dáselles a seguinte indicación:
O extremo esquerdo desa liña é cando empezou a historia da COVID-19 e o extremo
dereito é o día de hoxe, agora, aquí na aula. O obxectivo deste exercicio é que vaiades
situando sobre esa liña todas as escenas máis significativas para vós, o máis
importante, bo ou malo, o que tivo máis peso para cada un de vós.
Unha vez finalizan, en círculo (se é posible), comentan como foi para cada un deles o
vivido, van apoiándose na súa “Liña de historia da COVID”, para compartir e dar
resposta ás preguntas. O/A facilitador/a guía a dinámica con preguntas abertas:
Como vivistes todo o proceso?
Que foi o peor?
Que foi o mellor?
A continuación realízase polo menos un dos seguintes exercicios de descarga
emocional:
*ACTIVIDADE A- Sacudir o corpo como un can que sae mollado da auga
O/a facilitador/a dille ao alumnado:
“Imos imaxinar que somos un can que sae da auga e estamos moi moi mollados e
querémonos secar, e para iso ímonos a sacudir forte, forte con moita enerxía,
sacudimos a cabeza, as patas, sacudimos moito moito, ata que esteamos todos/as
secos/as”.

*ACTIVIDADE B- Limpar a fariña
O/a facilitador/a dille ao alumnado:
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“Agora imos imaxinar que nos caeu un saco de fariña enorme desde a cabeza aos pés.
Estamos completamente cheos de fariña! Así que temos que ir dando golpiños e frotar
por todo o corpo aos poucos para sacudirmos toda esa fariña. Comezamos polo pelo,
seguimos pola cara...
(O/a facilitador/a realiza o exercicio para ensinar como facelo por modelado e vai
dicindo cada parte do corpo que hai que sacudir ata chegar aos pés, é importante
facelo de forma pormenorizada sen esquecer ningunha zona do corpo).
Temos que sacudir con enerxía porque a fariña métese por todas partes!Programa
DÍA 2. Película mental con aperta da bolboreta.
Nota importante: este exercicio debe ser realizado previamente polo/a facilitador/a
e asegurarse de ter un nivel de activación emocional inferior a 4 para aplicalo ao seu
alumnado.
O/a facilitador/a diríxese ao alumnado:
Paso 1. "Cos ollos abertos, ou parcialmente pechados, pasa unha película mental de
toda a túa experiencia do coronavirus desde a primeira noticia que tiveches sobre o
tema ata hoxe, ou ata podes ir un pouco máis alá, si hai algo que che preocupa do
futuro”.
Paso 2. "Observa e escánea o teu corpo detidamente... agora mide o nivel de activación
(emocións e/ou sensacións corporais desagradables ou molestas) de 0 a 10: 0 é ningún
malestar e 10 é o máximo malestar que poidas sentir".
Paso 3. "Fai o abrazo da bolboreta mentres camiñas, ou se queres estar sentado simula
que está camiñando cos teus pés no chan ao teu ritmo... Agora, cos ollos abertos, ou
parcialmente pechados, pasa a película mental de toda a túa experiencia do
coronavirus desde a primeira noticia que tiveches sobre o tema ata hoxe, ou ata podes
ir un pouco máis alá, se hai algo que che preocupa do futuro. Ao final da película
mental para de facer o abrazo da bolboreta e “camíña no sitio” e respira
profundamente dúas veces”.
Paso 4. "Observa e escanea o teu corpo detidamente... agora mide o nivel de activación
(emocións e/ou sensacións corporais desagradables ou molestas) de 0 a 10: 0 é ningún
malestar e 10 é o máximo malestar que poidas sentir".
Programa
Se o malestar é de 4 ou máis, repite os pasos 3 e 4 ata que o teu malestar estea
entre 0 e 3.
A continuación realízase polo menos un exercicio de descarga emocional.. (actividades
A e B).

DÍA 3. Reforzo de recursos.
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O/a facilitador/a diríxese ao alumnado dicindo:
“Pechade os ollos e deixade que veña á vosa mente o recurso que máis vos axudou
neste tempo. Notade no corpo a emoción que xorde ao pensar nese recurso e
conectade coa sensación corporal que vos produce.
O/a facilitador/a guía os alumnos e alumnas para que fagan unha tanda do abrazo da
bolboreta de 10-15 toques e unha respiración profunda, de novo outra tanda de 10-15
toques e unha última respiración profunda.
“Compartide en grupos eses recursos e comentade como vos fixeron sentir”.
A continuación realízase polo menos un exercicio de descarga emocional.. (actividades
A e B).
2. DURANTE TODO O CURSO:
Ao longo do curso propoñemos levar a cabo actividades que servirán para
traballar os obxectivos plantexados. E para iso utilizaremos tamén actividades e
estratexias do Programa de Interioridade “Dende Dentro”, que xa levamos traballando
hai tres anos:
Respiración (abdominal)
Relaxación : escaneo corporal, relaxación, visualización (lugar,
símbolo...)
Automasaxe (caricia, golpeteo...)
Estiramentos
Método Bapne – Ritmos corporales
Meditación:
-

Nos acollemos tal como somos e estamos (emocións, pensamentos...)

-

Por a atención (respiración, sonido, música, sensacións corporais...)

-

Ir ao noso Centro, conectamos co noso ser, co máis profundo.
Exercicios sensoriais
Linguaxes expresivos:
Emocionario
Conto /corto / noticia de periódico
Asamblea para dialogar sobre as situacións que vaian xurdindo.
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A partires de outubro, o titor/a realizará estas actividades 1 ou 2 veces á semán
no horario que cada quen vexa axeitado.

