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A) NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 
  CENTRO 

 

 

1. ENTRADAS E SAÍDAS 

 
Co obxectivo principal de evitar as aglomeracións e os tempos de espera nas entradas e saídas  

establécense horarios escalonados mentres a situación sanitaria o requira e o  éxito vai 

depender do cumprimento estrito tanto polas familias como por parte do profesorado. 

 
HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS: 
 

 ENTRADA SAÍDA 
6º INFANTIL 09.05 13.55 - PORTALÓN 

5º INFANTIL 09.10 13.50 - PORTALÓN 

4º INFANTIL 09.15 13.45 - PORTALÓN 

1º/2º PRIMARIA 09.05 14.05 - PORTALÓN 

3º PRIMARIA 08.55 14.00 - SECRETARÍA 

4º PRIMARIA 08.55 14.00 - PORTALÓN 

5º PRIMARIA 08.50 13.55 -SECRETARÍA 

6ºPRIMARIA 08.50 13.05 - SECRETARÍA 

1º/2º SECUNDARIA 08.45 14.20 - PORTALÓN 

3º/4º SECUNDARIA 08.40 14.15 - PORTALÓN 

 

2. RECREOS 

 
Os períodos dos recreos tamén varían e dependen así mesmo do tempo. As baixadas e as subidas 

ás clases faranse escalonadamente (sempre curso a curso e comezando polo máis que estea máis 

preto do corredor,  igual que no exercicio de evacuación). O alumnado sempre estará acompañado 

do titor, titora ou profesorado de garda, se é o caso.  
  

GRUPOS/AULAS HORARIO RECREOS 

4º INFANTIL 11.30 – 12.20 

5º INFANTIL 11.30 – 12.20 

6º INFANTIL 11.30 – 12.20 

1º PRIMARIA 10.15-10.40 12.20-12.45 

2º PRIMARIA 10.15-10.40 12.20-12.45 

3º PRIMARIA 10.40-11.05 12.45-13.10 

4º PRIMARIA 10.40-11.05 12.45-13.10 

5º PRIMARIA 10.40-11.05 12.45-13.10 

6º PRIMARIA 10.40-11.05 12.45-13.10 

1º ESO 11.15-11.45 

2º ESO 11.15-11.45 

3º ESO 11.15-11.45 

4º ESO 11.15-11.45 

* As clases de 3º, 4º, 5º e 6º baixarán ao patio soamente nun dos dous períodos de recreo, o outro quedará na aula 

merendando. Farán turnos semanais, que determinarán os titores dos 4 grupos.  

Cada grupo estará a cargo do seu titor ou titora, e en caso de non ser posible do profesor ou profesora da materia 

correspondente nese período de tempo. 

 

 

 

 

 



   
 

 

GRUPOS/AULAS HORARIO RECREOS (no caso de choiva) 

4º INFANTIL 11.35 – 11.50 (salón ou zona cuberta) 

5º INFANTIL 11.50 – 12.05 ( salón ou zona cuberta) 

6º INFANTIL 12.05 – 12.20 (salón ou zona cuberta) 

1º PRIMARIA 10.15-10.25 12.20-12.30 

2º PRIMARIA 10.30-10.40 12.30-12.40 

3º PRIMARIA *  10.40-10.50 12.40-12.50 

4º PRIMARIA *  10.50-11.00 12.50-13.00 

5º PRIMARIA *  11.00-11.10 13.00-13.10 

6º PRIMARIA *  11.10-11.20 13.10-13.20 

1º ESO 11.20-11.35 (ZONA CUBERTA) 

2º ESO 11.20-11.35 (SALÓN) 

3º ESO 11.35-11.50 (SALÓN) 

4º ESO 11.35-11.50 (ZONA CUBERTA) 

 

O resto do período de tempo de recreo para cada un dos cursos farano nas aulas, cada grupo co seu titor ou titora, 

e en caso de non ser posible do profesor ou profesora da materia correspondente nese período de tempo. 

Temos que ser conscientes de que é necesario ter certa flexibilidade cos períodos de clase. 

PERÍODOS DE TEMPO SEN HORARIO DE RECREO: 

9.00 – 10.15 e 13.20 – 13.45 (saída infantil) 

Os titores e titoras poden facer uso deste tempo para baixar ao patio en lugar de compartir  o perÍodo de recreo con 

outro curso e flexibilizar os períodos de clase sempre que non interfiran a outros grupos / aulas. 

 

 

PERÍODOS DE TEMPO SIN HORARIO DE RECREO: 

9.00 – 10.15 e 13.20 – 13.45 (saída infantil) 

 

PRIMER DÍA- 10 setembro : 
HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

 ENTRADA SAÍDA 
5º INFANTIL 10.30 13.50 - PORTALÓN 

1º PRIMARIA 09.30 14.05 - PORTALÓN 

2º PRIMARIA 09.15 14.05 - PORTALÓN 

3º PRIMARIA 09.00 14.00 - SECRETARÍA 

 

SEGUNDO DÍA – 11 setembro: 

HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

 ENTRADA SAÍDA 
5º INFANTIL 09.10 13.50 - PORTALÓN 

6º INFANTIL 10.30 13.55 - PORTALÓN 

1º PRIMARIA 09.00 14.05 - PORTALÓN 

2º PRIMARIA 09.00 14.05 - PORTALÓN 

3º PRIMARIA 08.55 14.00 - SECRETARÍA 

4º PRIMARIA 09.45 14.00 - PORTALÓN 

5º PRIMARIA 09.30 13.55 - SECRETARÍA 

6º PRIMARIA 09.15 14.05 - SECRETARÍA 

 

 SECUNDARIA – 1º/2º ESO – 23 setembro 

HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

 ENTRADA SAÍDA 
1º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

2º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

SECUNDARIA – 1º/2º/3º ESO – 24 setembro 



   
 

 

HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

 ENTRADA SAÍDA 
1º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

2º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

3º ESO 08.40 14.10 - PORTALÓN 

 

SECUNDARIA – 1º/2º/3º ESO – 25 setembro 

HORARIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

 ENTRADA SAÍDA 
1º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

2º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

3º ESO 08.40 14.10 - PORTALÓN 

4º ESO 08.40 14.10 - PORTALÓN 

  

INFANTIL 3 ANOS – ADAPTACIÓN 
HORARIO XOVES 10 E VENRES 11 SETEMBRO 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

XOVES 10 10.00 – 10.45 11.00 – 11.45 12.00 – 12.45 

VENRES 11 11.00 – 11.45 12.00 – 12.45 10.00 – 10.45 

 

HORARIO SEMANA DEL 14 AL 21 SETEMBRO 

 GRUPO A GRUPO B 

LUNS 14/ MARTES 15 09.15 – 10.45 11.00 – 12.30 

MÉRCORES 16 11.30 – 13.45 09.15 – 11.30 

XOVES 17/ VENRES 18 10.00 – 13.15 ( CON MERENDA) 

 

HORARIO SEMANA DEL 21 AL 25 SETEMBRO 

 

 GRUPO A GRUPO B 

21 – 25 SETEMBRO 10.00 – 13.45 ( CON MERENDA) 

 

HORARIO HABITUAL  
 

 ENTRADA SAÍDA 
4º INFANTIL 09.15 13.45 - PORTALÓN 

5º INFANTIL 09.10 13.50 - PORTALÓN 

6º INFANTIL 09.05 13.55 - PORTALÓN 

1º PRIMARIA 09.00 14.05 - PORTALÓN 

2º PRIMARIA 09.00 14.05 - PORTALÓN 

3º PRIMARIA 08.55 14.00 - SECRETARÍA 

4º PRIMARIA 08.55 14.00 - PORTALÓN 

5º PRIMARIA 08.50 13.55 - SECRETARÍA 

6º PRIMARIA 08.50 14.05 - SECRETARÍA 

1º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

2º ESO 08.45 14.15 - PORTALÓN 

3º ESO 08.40 14.10 - PORTALÓN 

4º ESO 08.40 14.10 - PORTALÓN 

TARDES MARTES ENTRADA SAÍDA 
1º/2º ESO 15.55 17.35 

3º/4º ESO 16.00 17.40 



   
 

 

 

 

3. REUNIÓNS 

 
As reunións de profesorado, Consello Escolar ou ANPA terán dúas modalidades dependendo 

da situación epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería ou en Google meet. 

• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que o 

Claustro de profesores está formado por 24 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo 

que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En principio, o salón de actos 

reúne estas condicións.  

 

As titorías serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula 

da titoría do alumno e coas seguintes medidas: 

• Emprego de máscara. 

• Hixiene de mans ao acceder á aula. 

• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarase previamente para ter unha 

copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

- As reunións de inicio de curso faranse en pequenos grupos de xeito presencial na aula/clase, 

limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a distancia interpersonal, 

sendo obrigatorio o emprego de máscara. Realizaranse en días distintos e a diferentes horas 

para non coincidir os grupos polas dependencias do centro.             

 

NON se realizarán ningún tipo de eventos nos que se reúnan máis dun grupo/clase. Todas as 

actividades e celebracións que se realizaban en conxunto deixarán de facerse dese xeito e 

unicamente se realizarán actividades nas que estea implicado o grupo estable.  

 

4- HORARIO SECRETARÍA 
O horario de atención de secretaría , previa cita, é de 10.00 a 13.00h polas mañás e de 16.00 a 

18.00h polas tardes, agás os venres. 

É obrigatorio manter as medidas de hixiene á entrada do centro, máscara, distancia e lavado 

de mans. Soamente poderán estar dúas personas na entrada de secretaría, mantendo 2m de 

distancia entre elas. 

Ás entradas e saídas NON haberá atención ao público 

 

B) ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 
Estableceranse programas intensificados de limpeza no centro, con especial atención ás zonas 

onde poidan transitar maior numero de persoas e as superficies de contacto frecuente como 

varandas e pasamáns, pomos de portas, escritorios, xoguetes, subministracións, interruptores 

de luz, marcos de portas, equipos de xogo, axudas para o ensino utilizadas polo alumnado e 

portadas de libros. Tamén se incluirá a ventilación de salas e espazos comúns. 

O centro dispón  dun protocolo de limpeza e desinfección que responda ás súas características. 

O protocolo de limpeza forma parte do “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 

2020/2021” e determina as frecuencias e horas nas que se realizan todas as tarefas. 

Recolle as seguintes indicacións: 

* Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función 

da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 3 veces ao día. 



   
 

 

* Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 

como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros 

elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos 

aseos. 

* Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. 

*  As medidas de limpeza estendense  tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, 

tales como áreas de descanso (sala do profesorado), aseos, comedor (onde se limpa todo o 

enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto coas 

mans dos estudantes). 

*  Do mesmo xeito, realizase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, 

en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, 

con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre 

todo naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a 

limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso 

compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con desinfectante. 

*  Utilizanse desinfectantes como disolucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

No uso destes produtos sempre se respectan as indicacións da etiquetaxe. 

*  Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotanse 

de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 

 

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 

 

 
Durante este curso, imos utilizar Google Classroom para todo o alumnado desde 3º de 

primaria ata 4º da ESO.  Google clasroom é unha plataforma educativa gratuíta, que 

fomenta a comunicación entre o centro e a comunidade educativa, en especial no relativo 

ao profesorado e alumnos/as, sendo extensible a pais e titores. 

 

A plataforma ten moitas vantaxes e usos, a máis salientable é que o alumno ou alumna é 

o protagonista da súa aprendizaxe, adquirindo responsabilidade, interacción e 

participación. 

 

Para iniciar o proceso nos cursos de primaria, xa que en secundaria xa se usou Classroom 

durante o curso 2019-2020,  temos que crear unha conta para cada alumno/a de, sen a cal 

non se pode utilizar a plataforma. 

 

A aplicación pódese obter en Google play para Android, así como na equivalente Apple 

Store para os dispositivos Apple. 

 

Pedirase autorización ás familias para  a creación da conta e uso da plataforma para o seu 

fillo/a, e no caso de non autorizar deberán comunícalo ao titor ou titora correspondente; 

e soamente o alumnado autorizado poderá traballar coa aplicación. 



   
 

 

Para o alumnado de Infantil e 1º e 2º de Primaria tamén se crearán contas de correo para 

cada un, para ser xestionadas polos pais, nais ou titores, e no caso de pasar a o modelo de 

clases non presenciais dispor dunha canle máis de comunicación coas familias.  

 
Durante o mes de setembro  o profesorado recibirá formación do coordinador Tics do 

noso centro, tanto virtual como presencial. Tamén o alumnado de 3º, 4º, 5º, 6º e 1º da 

ESO recibirá unhas nocións básicas para poder usar a plataforma e cada titor e titora e 

profesorado das distintas materias traballarán a través dela cos alumnos e alumnas dos 

diferentes cursos. 
 

 

D) ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, 
 MEDIANTE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE 
 ACOLLIDA E COHESIÓN 

 

Atenderase e acollerase ao alumnado coidando moito a situación emocional. Levaranse a cabo 

sesións de reforzo destinadas a aquel alumnado con maiores dificultades derivadas da situación 

de suspensión temporal das actividades lectivas presenciais.  

O período de acollida e adaptación ao centro e ás novas normas derivadas da situación sanitaria 

actual, levarase a cabo no mes de setembro, seguindo as indicacións sanitarias e educativas. 

Desde o centro coidarase a incorporación dos alumnos e alumnas e para iso o profesorado 

utilizará o mes de setembro para levar a cabo dinámicas de grupo que axuden á xestión 

emocional do alumnado e a realizar un seguemento da situación COVID-19 e como actuar. 

Usaranse diferentes metodoloxías máis participativas como mellora do proceso de ensinanza- 

aprendizaxe, baseadas principalmente no diálogo e a comunicación, onde o alumnado poida 

compartir os seus sentimentos e as emocións vividas. 

O  Departamento de Orientación atenderá de forma máis individualizada a aquelas familias que 

presenten unhas necesidades máis específicas e requiran de orientación e asesoramento, 

derivándose os casos a profesionais especializados cando sexa necesario. 

 

Obxectivos do Plan de Acollida pola pandemia do COVID-19: 

• Acoller aos alumnos e alumnas e ás familias tendo en conta as diferentes situacións 

emocionais vividas. 

• Axudar ao alumnado a xestionar as súas emocións mediante programas de xestión 

socioemocional. 

• Fomentar plans de actuación baseados no diálogo. 

• Incorporar cambios metodolóxicos no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

• Atención e seguemento individualizado dos alumnos e alumnas que o necesiten, en especial 

do alumnado con necesidades educativas especiais. 

• Seguir con os protocolos establecidos polas administracións educativas e sanitarias. 

• Incorporar actividades relacionadas coas necesidades de acompañamento, apoio e reforzo de 

contidos curriculares derivados da situación creada, co desenvolvemento de accións con toda a 

comunidade educativa relacionadas coas repercusións e efectos emocionais negativos que 

poidesen derivarse da situación epidemiolóxica actual no seu espectro psicolóxico. 

 

• DOCUMENTO PRESENTADO E APROBADO EN CONSELLO ESCOLAR O 9 

DE SETEMBRO. (Modificadas as datas de inicio de curso en secundaria e comunicadas ao 

Consello escolar o 28 de setembro, tamén modificados os erros detectados nos horarios 

habituais o 16 de outubro) 


