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  Este documento está elaborado en base ás Instrucións do 30 de xullo 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en 

relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria 

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

do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectivo presencial durante o curso 

2019/2020, o equipo directivo elaborara un Programa de acollida que será presentado 

ao Consello Escolar do centro e que se desenvolvera nas dúas primeiras semanas do 

curso, coa organización de actividades globalizadas que informen, polo menos, dos 

seguintes aspectos: 

 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria 

para o seu 

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non 

presencial. 

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

grupais de acollida e 

cohesión. 
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1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN DOS CENTROS. 

 

O centro conta cun equipo covid formado pola directora Beatriz Vives Campos, pola xefa 

de estudos de Educación Infantil e Primaria Ana Belén Gil Ferro e polo xefe de estudos 

de Educación Secundaria Carlos Vázquez Pereiro. 

 

A principal función deste equipo é comprobar que se están cumprindo as medidas de 

seguridade e de hixiene que contempla o protocolo da Consellería e actuar axiña ante 

posibles abrochos.  

 

Deste xeito contémplanse as seguintes medidas: 

 

a) EN RELACIÓN COAS ENTRADAS E SAÍDAS 

 

Para a entrada do alumnado de Educación Infantil e Primaria que empregue o transporte 

escolar, utilizará a entrada sur (portal grande). O alumnado de Educación Infantil que 

non empregue o servizo de transporte utilizará a entrada oeste (porta pequena). O 

alumnado de Educación Primaria que non empregue o servizo de transporte utilizará a 

porta principal do centro. 

 

• Alumnado de Educación Infantil e Primaria de transporte escolar: 9:15 horas. 

• Alumnado de Educación Infantil e Primaria non de transporte escolar: 9:15 a 

9:30 horas. 

 

Para a entrada do alumnado de Educación Secundaria, a totalidade utilizará a entrada 

sur (portal grande). O anterior será de aplicación tamén para as saídas. 
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Organización das entradas ao centro 

 

O período de adaptación do alumnado de 4º curso de Educación Infantil á entrada e 

saída durante este tempo realizarase pola porta principal. As familias non poderán 

acceder ao edificio principal. Evitarase a confluenza dos diferentes grupos, polo que os 

horarios estarán ben separados no tempo.  

 

O alumnado usuario de transporte será o primeiro que entrará no recinto escolar, 

empregando a entrada sur (portal grande).  

 

Con carácter xeral para todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria: 

 

O alumnado de Educación Infantil e de Educación Primaria usuario de transporte será 

dirixido ás aulas polo profesorado que nese momento esté no patio, mantendo a orde e 

a distancia de seguridade. Na clase estará o profesor/a de 1ª hora. 

 

Ao redor das 9:15 horas abrirase a porta oeste (porta pequena) para permitir a entrada 

ao alumnado  de Educación Infantil non usuario de transporte. O alumnado de 

Educación Infantil poderá vir acompañado por un proxenitor ou persoa autorizada. As 

familias non poderán acceder ao edificio principal. O alumnado será dirixido ás aulas 

polo profesorado que nese momento esté no patio, mantendo a orde e a distancia de 

seguridade. 

 

Ao redor das 9:15 horas abrirase a porta principal para permitir a entrada ao alumnado  

de Educación Primaria non usuario de transporte. As familias non poderán acceder ao 

recinto escolar. O alumnado será dirixido ás aulas polo profesorado que nese momento 

esté na entrada.  

 

O alumnado de ESO, segundo vaia chegando ao centro, irá dirixíndose á súa aula de 

forma ordenada e gardando a distancia de seguridade, onde os esperará o profesorado 

que imparte clase na primeira hora. Dous/dúas docentes de garda de entrada velarán 

por que a entrada do alumnado se realice dunha forma ordenada e segura.  
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Organización das saídas do centro 

 

Educación Infantil e Primaria: 

 

• Alumnado que non fai uso do comedor: 

 

O alumnado de Educación Infantil sairá as 14:15 horas, de forma escalonada 

pola porta oeste (porta pequena) do patio. As familias poderanse achegar ao 

patio para recoller ao alumnado. 

 

O alumnado de 1º e 2º Educación Primaria sairá ás 14:30 horas, de forma 

escalonada, por esta orde, pola porta oeste (porta pequena) do patio. O 

alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º sairá ás 14:30 horas, de forma escalonada, por 

esta orde, pola porta principal.  

 

• Alumnado que faga uso do comedor: 

Sairán ás 15:30 horas.  

 

- O alumnado que utilice o transporte da empresa Arriva dirixirase á zona 

cuberta das pistas de baloncesto, mantendo a distancia de seguridade 

e organizándose en ringleiras por itinerarios (itinerario 3: cruce de 

Bermás – Recta de Cobas; itinerario 4: Vilachán – Cruce de Villabuil; 

itinerario 5: Saamil – As Quintas). 

 

O alumnado que utilice o transporte das empresas Freire ou Grabanxa 

dirixirase ao patio cuberto, organizándose en ringleiras e mantendo a 

distancia de seguridade. 
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- O alumnado que faga uso do comedor, pero non do transporte, sairá 

pola porta principal do centro. Os proxenitores esperarán na parte 

exterior do portal.  

 

As familias de Educación Infantil poderán entrar no recinto, pero non no edificio. As 

familias de Educación Primaria achegaranse ao portalón principal para poder ser 

visualizadas e entregarlle ao seu fillo/a. 

 

ESO: 

 

O alumnado de ESO abandonará a súa aula cando soe o timbre, escalonadamente 

por cursos para evitar aglomeracións no corredor. Tódolos grupos sairán pola porta 

do edificio principal da ESO. A saída producirase de modo que os cursos que estean 

máis alonxados desa porta sexan os primeiros en saír, e os máis próximos, os 

derradeiros. 

 

Un docente de garda de saída vixiará e dirixirá ao alumnado cara á entrada sur (portal 

grande), evitando que se formen aglomeracións. O outro docente de garda de saída, 

situado na entrada sur (portal grande), dirixirá ao alumnado cara ao exterior, ben faga 

uso do transporte ou non. O profesorado de garda de última hora situarase nesas 

dúas portas colaborando na organización da saída ata que chegue o profesorado de 

garda de saída. 

 

O alumnado de ESO  que non estea autorizado a saír só, agardará a que o reciba a 

familia, acompañado polo profesorado de garda de saída, utilizando a porta sur (portal 

grande). 

 

O alumnado de todo centro circulará sempre de forma ordenada, pola marxe dereita 

nos corredores e mantendo a distancia de seguridade. 

 

Durante a xornada dos martes: 
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• Alumnado que non fai uso do comedor:  

Sairá pola porta principal ás 13:20 horas. Volverá a entrar pola mesma porta ás 

14:55 horas, dirixíndose á súa aula. 

 

• Alumnado que fai uso do comedor: 

O horario do comedor será de 13:20 a 14:00 horas.  

 

b) EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E AS ANPAS: 

 

• As xuntanzas da ANPA non se realizan no centro educativo. Os Consellos 

Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. 

• Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o 

recurso á reunión non presencial mediante vídeo chamada ou teléfono. Se non 

fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser 

presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se 

garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade e o emprego de 

máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

• Non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. 

• As familias non poderán entrar dentro do edificio escolar nas entradas e saídas, 

deberán entregar e recoller ao alumnado fóra do edificio e permanecer aí o menor 

tempo posible. Unicamente poderán entrar no recinto exterior do colexio nas 

entradas e saídas aqueles proxenitores que os seus fillos/as cursen a etapa da 

Educación Infantil e non fagan uso do transporte escolar. 

• Horario de atención ao público de secretaría será de 9:45 a 11:15 h e 12:10 a 

14:00 h. Os martes a atención ao público será de 12:10 a 13:20 horas. 

 

c) MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO. 

 

O alumnado ten que ir provisto de máscara e gardar a distancia de seguridade. 

Asignaranse asentos fixos para todo o curso. Os acompañantes da empresa velarán 
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pola vixilancia do alumnado e que todos as/os usuarias/os ocupen o seu posto no 

vehículo e leven posta a máscara durante todo o traxecto. 

 

d) MEDIDAS NO COMEDOR. 

 

Utilizanrase o comedor e o espazo anexo. Todo o alumnado terá asignado un sitio fixo 

durante todo o curso. A entrada e a saída do comedor faranse escalonadamente. 

 

Quendas dos martes (EI, EP e ESO): 

 

1ª quenda ESO de 13:20 a 14:00 horas, ventilación e desinfección de 14:00 a 14:30 

horas. 

2ª quenda EI e EP de 14:30 a 15:15 horas, ventilación e desinfección polo persoal 

de cociña. 

 

Ventilación: 

 

A ventilación do comedor realizase a través de 3 ventanas pequenas que dan ao 

exterior, 2 pequenas que dan a unha galería e 2 portas de acceso á galería. 

 

A ventilación do espazo anexo realízase a través dunha ventana pequena situada na 

parte superior da parede, e a porta que dá a un corredor con saída ao exterior.  

 

e) MEDIDAS DA BIBLIOTECA 

 

No tocante ao uso da biblioteca: 

1. Limítase o aforo, que ao manter a distancia de 1,5 m. queda reducido a 11 usuarios/as 

(non enfrontados), amáis do posto do profesor ou profesora encargado. As mesas e cadeiras 

quedan colocadas en lugares fixos con sinalización para que non sexan movidas do seu 

lugar. 

2. Retíraranse os pufs e as cadeiras sobrantes. 
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3. Usarase o xel hidroalcólico, que estará nunha mesiña á entrada da biblioteca. Será 

obrigatorio lavar as mans con xel ao entrar e ao saír da biblioteca.  

4. Existirán produtos de limpeza para de superficies, tablets, etc. O alumnado de secundaria 

é responsable de hixienizar o seu posto de traballo e cadeira ao entrar e sair. Este producto 

tamén queda á disposición do posible profesorado usuario para limpar o ordenador de 

xestión. 

Empréstito: 

• En Educación Infantil non se realizará empréstito de libros a domicilio. 

• En Educación Primaria, a biblioteca sae ás aulas. Cada mes o profesorado do 

equipo de biblioteca, en colaboración cos titores, fará unha selección de libros para 

cada curso, e levaranse nunha caixa. De volta á biblioteca, a caixa pasará en 

corentena o días ou horas que recomende a asesoría de bibliotecas escolares 

• En Educación Secundaria, o empréstito o fará un profesor do equipo de biblioteca. 

O alumnado non pode tocar nin coller os libros. O alumnado poderá acudir ao 

posto de emprestito, de xeito individual, para solicitar o libro, sin entrar nela. No 

chan da biblioteca colocaranse marcas a 1,5 metros de distancia para manter a 

orde e distancia ao acudir a este servizo. 

 

f) MEDIDAS DOS ASEOS 

 

Cada grupo/clase contará cun posto específico en cada aseo, o aforo é de 1/3 (cada 

aseo poderá ser empregado por unha persoa unicamente).  

 

Distribución de aseos: 

 

• Planta baixa ao lado de conserxería: 1º EP - B e 2º EP. 

• Planta baixa zona anexo comedor: emprego para mudar as familias ao alumnado 

de EI, servizo de madrugadores e pais/nais colaboradoras do comedor escolar. 

• 1º andar: 3º EP e  4º EP 

• 2º andar: 5º EP, 6º EP e 1º e 3º ESO 
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• Zona nova ESO: 2º ESO e 4º ESO 

 

g) MEDIDAS PARA OS RECREOS 

 

O alumnado de Educación infantil realizara os recreos no seu patio e na zona contigua 

do anexo-comedor nunha quenda, haberá 4 zonas diferenciadas e debidamente 

sinalizadas para cada un dos grupos. 

 

O alumnado de primaria irá ao patio nunha soa quenda, haberá 11 zonas delimitadas no 

patio para cada un dos grupos. 

 

O alumnado de Secundaria nos dous recreos que ten, distribuirase por grupo/clase en 6 

zonas delimitadas no patio. 

 

O alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria  durante os días de chuvia, 

permanecerá nas súas aulas durante os recreos. 

 

A máscara é de uso obrigado durante todo o recreo e manterase a distancia de 

seguridade de 1,5 m. 

 

h) MEDIDAS PARA AS AULAS 

 

En educación Infantil: 

 

• O traballo levarase a cabo mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 

alumnos/as. Intentarase que sempre sexan os/as mesmos/as. 

• Para o xogo en recantos delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 

garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos 

materiais. 

• Inicialmente as aulas de infantil contarán con varios recantos  en función do 

espazo e idade do alumnado (xogo simbólico, lóxica, biblioteca, arte, 
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construción…). Á súa vez, estas zonas estarán divididas en varios espazos para 

garantir o uso individual do alumnado. 

• As asembleas realizaranse diariamente en varios momentos da xornada. Nas 

aulas nas que por motivos de espazo o alumnado non poida situarse nesta zona 

respectando as normas, permanecerá sentado nas súas cadeiras.  

• As merendas realizaranse na aula de xeito individual en grupos colaborativos e en 

espazos diferenciados. 

• Cada alumno/a terá o seu propio kit básico de material de traballo que consistirá 

nunha caixa con obxectos de uso máis común: lapis, cores, pegamento, taco de 

plastilina, tesoiras, rotulador negro,  

• Existirán zonas ben diferenciadas (mobles gaveteiros, bandexas apilables…) para 

que o alumnado  poidan gardar o material escolar de uso individual e os seus 

traballos. Asemade existirán zonas concretas, con espazos de uso individual, 

onde o alumnado poderá colgar a súa roupa de abrigo e gardar a bolsa da 

merenda. 

• O alumnado non poderá traer ao centro obxectos ou xoguetes persoais, salvo no 

caso de que as mestras o soliciten para a realización dun traballo ou actividade 

concreta. Neste suposto este material será debidamente desinfectado.  

• Comezarase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de 

normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades 

que se realizarán presentadas como algo lúdico.  

 

En Educación Primaria: 

 

• Evitarase o desprazamento do alumnado pola aula.  

• Todas as especialidades agás E. Física impartiranse na aula.  

• Respectarase a distancia de separación de 1,5 m sempre que a medida da aula 

o permita. 

• Cada alumno/a terá o seu propio kit básico de material de traballo que non 

poderá compartir. 
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• Existirán zonas ben diferenciadas (mobles gaveteiros, bandexas apilables…) 

para que o alumnado  poidan gardar o material escolar de uso individual e os 

seus traballos. 

• As merendas realizaranse na aula. 

• Nas aulas de PT, AL e no DO manterase a distancia de seguridade. A aula de 

A.L contará cunha mampara. 

• No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás 

que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o 

uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Coidarase 

especialmente do uso da máscara no pavillón. 

 

En Educación Secundaria: 

 

• Evitarase o desprazamento do alumnado pola aula.  

• Respectarase a distancia de separación de 1,5 m. 

• 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. 

 

i)  MEDIDAS PARA OS LABORATORIOS E TALLERES 

• Aproveitando que ten dúas portas o taller de Tecnoloxía, asignaremos unha 

como porta de entrada e outra como porta de saída. A porta situada á dereita, 

mirando dende o corredor, coñecida como porta principal, será utilizada para 

entrar, mentres que a secundaria quedará asignada como porta de saída. 

• O alumnado deberá desinfectar o seu posto de traballo antes de saír da aula. 

Para iso remataremos as clases 3 minutos antes para poder realizar tal labor 

antes de que toque o timbre. 

• A ventilación do taller será a contempla o protocolo. 

• Cando se utilicen ferramentas do taller ou material común ó resto do alumnado, 

deberá ser desinfectado coas sustancias dispostas para tales efectos, unha vez 

foron usadas e antes de devolvelas ó seu sitio. 
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• Establecerase un sitio para cada alumno ou alumna e deberán sempre ocupar 

ese lugar agás que o profesor dispoña algo distinto. 

• Sempre que teñamos que desprazarnos a un lugar diferente do noso posto, 

deberase circular de tal forma que se deixe o centro da aula á esquerda. 

• alumnado terase que sentar a unha distancia mínima de 1,5 metros de distancia 

da persoa mais próxima. 

• Non se poderán realizar traballos en grupo como se viña a facer habitualmente. 

Estes substituiranse por traballos manuais de taller individuais. 

 

 

2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN. 

 

AUTOAVALIACIÓN. 

 

As familias realizarán cada mañá aos seus fillos/as, antes da chegada ao centro, unha 

autoavaliación dos síntomas (febre, tose seca, dificultade respiratoria, cansanzo, dor 

muscular, falta de olfato ou gusto, diarrea) a fin de comprobar se estes son compatibles 

cunha infección poR SARS-COV-2. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas, 

as familias non enviarán ao alumnado á clase e solicitarán consulta co seu/súa pediatra. 

A ausencia a clase tense que comunicar ao centro. 

 

Achégase modelo de declaración responsable para cumprimentar polas familias, será 

custodiada polo equipo directivo. 

 

Igualmente o persoal traballador do centro deberá realizar na casa antes de incorporarse 

ao centro, unha autoenquisa diaria de síntomas, no caso de ter sintomatoloxía non 

acudirán ao centro educativo e comunicarán ao centro a ausencia. 

 

LIMPEZA E HIXIENE: 

 

• Limpeza dos aseos 2 veces durante a xornada lectiva. 

• Limpeza, cando menos, 1 vez ao día de todas as estancias.  
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• Incidirase na limpeza das zonas de uso común, con especial atención a: pomos, 

mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, etc..  

• Durante a xornada lectiva farase unha limpeza de superficies de uso común.  

• O material empregado para a limpeza desbotarase de modo seguro, habilitouse 

un contedor de cor vermello na entrada do centro.  

• Haberá papeleiras de pedal en todas as instancias do centro.  

• Despois de usar o espazo COVID haberá que illar a papeleira que se usou: esa 

bolsa de lixo debe ser colocada nunha segunda bolsa de lixo con peche e 

depositala na fracción resto. Realizarase a debida limpeza do espazo cando se 

remate o uso do mesmo.  

• Deben realizarse tarefas de ventilación frecuentes. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

 

O centro contará con material: papeleiras con pedal, sinalización, cartelería, xel 

hidroalcohólico, máscaras, luvas, panos desbotables, termómetros, limpador 

desinfectante para superficies de uso común, viseiras protectoras, cintas para delimitar 

os espazos e unha mampara de protección para atención ao público na Secretaría. 

 

En cada aula hai un bote con xel hidroalcohólico e outro con solución desinfectante ( non 

estará ao alcance do alumnado), tamén haberá panos desbotables e papeleira de pedal. 

Na  entrada do centro  haberá xel hidroalcohólico e nos baños xabón e panos 

desbotables. 

 

A aula COVID ubicada na entrada do centro, de modo contiguo á Conserxería está 

equipada con máscaras cirúrxicas, papeleira de pedal, panos desbotables e xel 

hidroalcohólico. Dispón de ventilación axeitada. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN. 

 

Existencia do equipo COVID. 
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O centro médico de referencia é o centro de saúde de O Pino. Ante a aparición de 

sintomatoloxía compatible co COVID non se acudirá ao centro. No caso de que suceda 

no centro seguirase o protocolo da Consellería. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

A utilización da máscara é obrigatoria en todo o centro, agás para os nenos menores de 

seis anos, para os que o seu uso é recomendable. Será obriga do alumnado levar unha 

segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso 

necesario, como por exemplo cando vaian ao comedor. A obriga do uso de máscara non 

será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade 

respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara. A imposibilidade do uso de 

máscara deberá ser acreditada polo facultativo correspondente.  

 

A hixienización das mans 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 antes e despois de ir ao aseo. A hixienización das mans á 

entrada realizarase cando o alumnado chegue á clase; e á saída nos momentos previos 

a saír da aula. 

 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS. 

 

• Non asistirán ao centro: Persoas con síntomas compatibles con COVID 19, 

persoas en illamento por diagnóstico de COVID 19 e persoas en corentena 

domiciliaria.  

• O alumno/a que presente síntomas deberá acudir ao espazo de illamento COVID. 

Algún membro do equipo COVID atenderá ao alumno/a dentro da sala de 

illamento e avisarase á familia. 

• Tanto o alumno/a como a persoa  que o acompañe deberá poñer máscara, bata 

desbotable, abrir a fiestra e hixienizar as mans.  

• Se os síntomas revisten de gravidade chamarase ao 061. 
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3. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL DO 

ALUMNADO NECESARIA PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA MODALIDADE 

DE ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CASO, NON PRESENCIAL. 

 

O profesorado, no mes de setembro, porá en funcionamento a súa aula virtual dando de 

alta ao seu alumnado, durante os primeiros días de setembro explicará o funcionamento 

e traballará para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual e 

igualmente o funcionamento de Cisco Webex. Neste mesmo mes os titores/as 

identificarán a través dunha enquisa ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou 

de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso a educación telemática no caso de 

ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. 

 

4. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS MEDIANTE A 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 

O brote do coronavirus ocasionou interrupcións importantes na vida cotiá de todos/as e 

ao noso alumnado tamén lles afectaron estes cambios. Aínda que moitos esperan con 

gañas e ilusión a volta as aulas, outros estarán nerviosos ou asustados. 

 

Explicarlle os cambios que hai na escola, a importancia da hixiene e un bo uso da 

máscara. Somos conscientes da dificultade que vai supoñer o distanciamento nestas 

idades, pero tamén hai que salientar que se as familias o fixeron ben xa levan 6 meses 

adaptándose á situación. Hai que facerlles ver o importante que é voltar cos seus 

compañeiros/as, que esta é unha situación transitoria e que algún día vai cambiar. 

Debemos insistirlles en que todos os cambios que houbo son para que se sintan seguros 

e transmitirlles tranquilidade. Como actividades propoñemos ver vídeos que traten sobre 

o control das emocións nestes casos, lecturas axeitadas á súa idade, etc. O abano neste 

senso queda moi curto se respectamos as medidas de protección a nivel social, xa que 

hai que manter o distanciamento, non convivir con outras aulas… Deste xeito as 

actividades grupais van ser moi reducidas. A mímica nos máis pequenos pode ser unha 

ferramenta moi útil para substituír accións que implican contacto físico, como unha 
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aperta. O deseño deste tipo de xogos e dinámicas deberían estar presentes nas 

primeiras sesións e semanas. A nivel social e en todas as etapas é importante que 

traballemos o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. Estar infectado/a polo 

virus non debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e empatía. 

Debemos evitar o rexeitamento social, pois calquera de nós pode pasar por esa 

situación aínda sen ter cometido actos imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte 

de que un compañeiro/a contrae a enfermidade, non podemos culpabilizalo nin 

demonizalo, senón apoialo e coidalo emocionalmente. 

 

O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas compatibles. Tomar 

precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que debemos facer actividades 

de sensibilización neste eido. Outro aspecto sobre o que debemos incidir é no 

tratamento transversal do tema e a difusión de bulos e as bromas relacionadas co virus. 

Temos que formar ao noso alumnado para que non caia en cadeas de transmisión de 

información que non estea fundamentada e confirmada. Estamos nunha época na que 

se pode ferir a compañeiros/as facendo comentarios en torno ao seu estado de saúde 

que poden alterar a convivencia no colexio. Sucede o mesmo coas bromas de mal gusto 

relacionadas co coronavirus, non cabe dúbida de que o emisor seguramente non teña 

intención ofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as con parentesco ou 

coñecidos afectados/as poidan verse violentados por esta situación, polo que temos que 

intentar evitalas.  

 

A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as limitacións 

que se atopará no retorno ao colexio. Será importante transmitir que se trata dunha 

situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e como cidadáns 

debemos cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear o virus e 

conseguir que todo isto acabe. 

 

O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a 

que se exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións, e 

deste xeito podemos facelos partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar 

contaxios. 
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