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NOVAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 E DE PREVENCIÓN E SEGURIDADE. 
 

1- ALUMNADO, PROFESORADO E PERSOAL DO CENTRO 

 

 
ALUMNADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

4º 25 

5º 21 

6º 25 

Total Infantil 71 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º 27 

2º 22 

3º 23 

4º 25 

5º 25 

6º 24 

Total Primaria 146 

TOTAL CENTRO 217 

 

 

 
 Cadro de persoal do centro educativo 

TITORAS EDUCACIÓN INFANTIL 3 

APOIO EDUCACIÓN INFANTIL 1 

TITORAS EDUCACIÓN PRIMARIA 7 

ESPECIALISTAS 4 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 3 

PERSOAL NON DOCENTE (conserxe e coidadora) 2 

PERSOAL LIMPEZA 2 
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 Membros do equipo Covid 

Teléfono móbil de contacto (teléfono do centro con compromiso de 
desvío a un teléfono móbil) 

981 25 52 30 

Membro 1 
Suplente 

JUAN J. RODRÍGUEZ LORENZO              
CARMEN AREAS TOBA 

Cargo 
Cargo 

DIRECTOR              
MESTRA DE MÚSICA 

Tarefas asignadas 

• Coordinación do Equipo. 
• Comunicación coas Administracións educativa e sanitaria e coa 

comunidade educativa do centro. 
• Decidir e xestionar as compras de materiais e equipamentos de 

prevención necesarios. 
• Supervisar o adecuado funcionamento do Plan de Inicio de curso 

adaptado ao contexto COVID 19. 
 

Membro 2 
Suplente 

EVA PORTAS LEMUS 
IRIA PAIS FILGUEIRA 

Cargo 
Cargo 

XEFA DE ESTUDOS      
TITORA ED.INFANTIL                                                                                

Tarefas asignadas 

• Encargarse da coordinación do Equipo e da comunicación coa 
administración e a comunidade educativa en ausencia do Director. 

• En caso de faltar simultáneamente o director e a xefa de estudos, 
desenvolverá esta función a suplente do director Carmen Areas Toba. 

• Colaborar co coordinador nas súas tarefas. 
• Participar no control do cumprimento das normas de organización e 

prevención no centro por parte de todo o persoal. 
 

Membro 3 
Membro 3 

ANA PEDREIRA MÁRQUEZ                         
Mª PILAR  VILLAMOR SÁNCHEZ 

Cargo 
Cargo 

XEFA DE ORIENTACIÓN 
TITORA ED. PRIMARIA 

Tarefas asignadas 

• Colaborar co coordinador nas súas tarefas. 
• Participar no control do cumprimento das normas de organización e 

prevención no centro por parte de todo o persoal. 
• Velar especificamente polas necesidades de todo o alumnado con 

Necesidade Específica de Apoio Educativo, así como do profesorado 
que os atende. 

 
2 - GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 
 
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 e 
asimesmo, estes grupos terán uns mestres fixos asignados todo o ano. 
 
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. 
Constituiranse como Grupos Estables de Convivencia (en adiante GEC) os 3 grupos de  
Infantil e os 7 de Primaria do centro. 
As medidas específicas que se lles aplicarán a cada GEC serán as seguintes: 
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- Antes de vir ao colexio os proxenitores deberán tomar a temperatura e facer a 
comprobación de síntomas compatibles co COVID dos seus fillos/as. En caso de ter 
un deles non poderán traelos ao centro. 

 
-  Non manterán contacto físico nin compartirán espazo ou actividades de forma 

simultánea co resto de grupos do centro. 
 

- Poderán interactuar entre eles dentro da súa aula e no seu espazo acotado para 
recreo, procurando que garden a maior distancia interpersoal posible entre eles. 
 

- Realizarase unha hixiene das mans de forma frecuente e meticulosa polo 
menos na aula á entrada e á saída do centro educativo, antes e despois do 
patio, de comer, e sempre despois de ir ao aseo e, en todo caso, un mínimo de 
cinco veces ao día. 
 

- Utilizarán máscara obrigatoriamente durante toda a xornada escolar. 
Cada alumno deberá ter unha máscara de reposto e unha funda para gardala, onde   
figure o seu nome e teña asas ou cordóns que permitan colgala. 

 
- Cada alumno terá o seu material básico de traballo individual (incluido o 

rotulador para pizarra), con nome sempre que sexa posible, e un estoxo ou 
similar onde o gardará. Non se compartirá o material de traballo. 
 

- Nos casos excepcionais que fora necesario ter algún material de uso común, 
hixienizarase antes e despois do seu uso.  
 

- Non se deixará ningún libro nin material de traballo no pupitre. O material irá 
e volverá cada día na mochila. Cando os libros sexan por trimestre só se traerá 
a clase o do trimestre que corresponda e sempre forrado. 
 

- Non se utilizarán os percheiros da aula, colgándose os abrigos no respaldo. Para 
facilitalo non se traerán á aula prendas ou obxectos innecesarios. 
 

- Cando os haxa, os grupos de traballo cooperativo non superarán os 4 membros 
e serán estables durante todo o curso escolar e seguirán o modelo establecido 
neste Plan, reducindo así as interaccións múltiples o máis posible e mantendo 
as distancias de seguridade entre alumnos.  
Cando os postos sexan individuais gardarase a maior distancia posible entre 
pupitres. 

         
- Ventilaranse con frecuencia as aulas, polo menos durante 15 minutos ao comezo e ao 

final da xornada, durante o recreo e, sempre que sexa posible, entre clases. 
Asimesmo, manteranse as xanelas abertas todo o tempo que sexa posible 
 

- Limitaranse no posible os movementos dentro da aula 
 

- Os mestres utilizarán máscara en todo momento.  
 

- O resto do persoal do centro tamén utilizará máscara en todo momento.  
 
Estas medidas, buscan acadar unha situación que, dando cumprimento ao Protocolo da 
Consellería de Educación, permitan unha actividade académica o máis normalizada posible 
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nun marco de prevención e seguridade sanitaria adecuadas á situación de risco que estamos 
vivindo 
 

  GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA NO NOSO CENTRO E MESTRES ASIGNADOS 

 

INFANTIL 

4º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

5º Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 7 

6º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

PRIMARIA 

1ºA Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 7 

1ºB Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 7 

2º Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 7 

3º Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 7 

4º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

     

5º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

6º Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 7 

 
 

3 – PERIODO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Desenvolverase entre o 10 e o 18 de setembro. 
O grupo dividirase en tres partes con tres horarios distintos os primeiros dous días e en 
dous os restantes. 
Cada grupo terá un tempo máximo de dúas horas de asistencia ao centro durante este 
período. 
 

 
 

4 - AGRUPAMENTOS NAS AULAS 
 
Haberá dúas tipoloxías de agrupamento nas aulas: 
 
Individual: Con todos os pupitres orientados cara o posto do profesor e gardando a maior 
distancia posible entre eles segundo o tamaño da aula. 
 
Cooperativo; Con grupos enfrentados dun máximo de 4 alumnos en Primaria e ata 5 en 
Infantil, con marcas no chan que indiquen a situación dos pupitres co maior distanciamento 
posible según o tamaño da aula e o número de alumnos. 
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MODELO INDIVIDUAL 
 

 
 

MODELO COOPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

5 – HABILITACIÓN DE AULAS 
 

Ante a inexistencia de aulas valeiras, habilítase a aula de Música como aula ordinaria para o 
grupo de desdobre de 1º curso (1ºB). 
Para as clases de música utilizaranse as aulas ordinarias sempre que sexa posible e nos 
casos que non se poida se usará a aula de Informática que terá consideración de aula mixta. 
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6 – NORMAS PARA O TRABALLO NAS AULAS DE PEDAGOXÍA 
TERAPÉUTICA, AUDICIÓN E LINGUAXE, DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN E AULAS ESPECIAIS. 

 
Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 
adoptaranse as seguintes medidas: 
- Emprego de máscara como norma xeral. 
- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se 
realiza, as aulas de PT e AL contarán con mamparas de protección que serán empregadas 
cando sexa necesario. 
- Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras 
protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara. 
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de 
15 minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados  
 
 

7 - USO DA MÁSCARA NO CENTRO 
 

- Profesorado e resto do persoal do centro: Deberán usala en todo momento. 
- O profesorado de AL, PT ou de calquera outra especialidade que nalgunha ocasión 

non poida utilizar a máscara polas especiais características do seu traballo, deberá 
substituir a máscara por outra medida de protección (viseira ou mampara). 

- Familias e persoal externo: Deberán usala en todo momento en todo o recinto do 
centro, incluindo a parte exterior do mesmo (aparcadoiro). 

- Alumnado: Obrigatorio para o alumnado de Primaria en todo momento. 
 Recoméndase tamén que a usen os alumnos/as de Infantil que a toleren. 

 
Cada alumno deberá ter a súa propia máscara así como unha de reposto e un estoxo 
ou similar que se poida colgar, onde figure o seu nome e curso, a efectos de gardala 
cando sexa necesario. 
 
 

8 - LIMPEZA DO CENTRO 
 
O centro limparase diariamente. 
. A limpeza será especialmente intensa nas aulas, despachos, comedor e zonas de uso 
frecuente e/ou común, así como nas superficies de contacto (pasamáns, pomos, billas, etc). 
. Os baños limparanse, polo menos, dúas veces durante a xornada lectiva e unha máis 
despois de finalizar ésta. 
. O comedor deberá limparse entre cada quenda, así como as zonas de espera dos grupos. 
. As papeleiras para o material de protección valeiraranse con frecuencia durante a xornada 
lectiva. 
. Ventilaranse con frecuentemente as instalacións do centro, polo menos durante 10–15 
minutos ao comezo e ao final da xornada, durante o recreo e na medida do posible entre 
clases. Asimesmo, manteranse as xanelas abertas todo o tempo que se poida durante a 
xornada lectiva. 
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9 - USO DE BAÑOS 
 
As aulas utilizarán os baños do corredor no que se atopan. 
As aulas de 4º e 5º de Educación Infantil utilizarán os baños da aula. 
O aforo máximo de todos os baños será 1 soa persoa. 
Haberá un indicativo tipo semáforo colgado xunto á porta para indicar se está libre ou 
ocupado. Cada usuario deberá poñer a parte vermella á vista cando entra e a parte verde 
cando sae.(isto non é necesario nos baños que están dentro da aula) 
Só poderá haber unha persoa esperando no exterior que deberá situarse no lugar indicado 
no chan. 
Os baños contarán con xabón, hidroxel, panos desbotables e papeleira con tapa e pedal. 
Para o uso do comedor utilizaranse os baños do corredor do ximnasio, nas mesmas 
condicións que os anteriores. 
Nas clases de Ed. Física utilizaranse os aseos do pavillón tamén nas mesmas condicións. 
 
 
 

10 - ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO. HORARIOS 
 
ENTRADAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Faranse polo patio cuberto. Estarán delimitadas 
filas para cada curso e os postos por alumno con marcas pintadas no chan, de forma que se 
manteña a distancia de seguridade, tanto entre cursos como entre o alumnado de cada un 
deles.  
 
Só poderá vir un adulto acompañando a cada alumno e deberán deixalos antes da 
entrada ao patio cuberto, abandonando o recinto do colexio a continuación, evitando 
producir aglomeracións. 
 
Todo o alumnado deberá portar máscara. 
 
A entrada farase en dúas quendas: 
 
1ª QUENDA - 8´50 h a 9´00h 
 4º, 5º e 6º de E.P. 
 A hora de chegada ao patio cuberto será a partir das será de 8´50 e a entrada ás aulas, 
ordenada por cursos en fila de un, ás 9´00 h. 
 
No patio haberá 3 profesores de garda  (os que teñen a 1ª hora de clase con cada grupo) 
controlando as medidas de seguridade e outros 3 nos corredores da planta baixa,1ª planta e 
escaleiras. 
 
Para entrar, cada profesor de garda acompañará ao seu grupo ata a aula. 
Os alumnos non poderán ir ao baño ata despois de entrar na aula todos os cursos 
ubicados nese  corredor e seguindo sempre as indicacións do profesor da 1ª sesión. 
 
Os acompañantes do alumnado non poderán acceder ao patio cuberto. 
 
Finalizada a entrada desta quenda non se permitirá baixo ningún concepto o acceso ao 
centro a ningún alumno destes cursos ata a hora do recreo. 
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2ª QUENDA - 9´05 h a ´9´15 h: 
1º, 2º e 3º de E.P. 
 A hora de chegada ao patio cuberto será a partir das 9´05 e a entrada ás aulas, 
ordenada por cursos en fila de un, ás 9´15 h. 
 
No patio haberá 4 profesores de garda  (os que teñen a 1ª hora de clase con cada grupo) 
controlando as medidas de seguridade e outros 3 nos corredores da planta baixa,1ª planta e 
escaleiras. 
 
Para entrar, cada profesor de garda acompañará ao seu grupo ata a aula. 
 Os alumnos non poderán ir ao baño ata despois de entrar na aula todos os cursos 
ubicados nese  corredor e seguindo sempre as indicacións do profesor da 1ª sesión. 
 
Os acompañantes do alumnado non poderán acceder ao patio cuberto. 
 
 É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte 
de todos 
 
 
Finalizada a entrada desta quenda non se permitirá baixo ningún concepto o acceso ao 
centro a ningún alumno destes cursos ata a hora do recreo. 
 
 
 
ENTRADAS EDUCACIÓN INFANTIL:Faranse tamén polo patio cuberto, pero con horario 
distinto a Educación Primaria.  
Así, o alumnado de Infantil poderá acceder ao patio cuberto a partir das 9´20 h.  
 
Só poderá vir un adulto acompañando a cada alumno. 
 
Haberá 4 profesores de garda no patio cuberto (as titoras e o apoio de infantil) e 2 máis nas 
escaleiras e no corredor onde están as aulas de infantil.  
Os alumnos non poderán ir ao baño ata despois de entrar na aula todos os cursos 
ubicados nese  corredor e seguindo sempre as indicacións do profesor da 1ª sesión. 
 
 
Para entrar, cada titora (ou a especialista que tivera clase a primeira hora, se fora o 
caso) acompañará ao seu grupo coa axuda da mestra de apoio.  
 
A entrada farase ás 9’30 h. 
 
Os alumnos/as de 4º e 5º de Infantil poderán estar acompañados por un só adulto na 
fila que terá que portar máscara e que deberá retirarse ao exterior do patio cando 
comece a entrada ás clases (9´30 h).  
Os acompañantes dos alumnos de 6º de Infantil deberán deixalos antes do patio 
cuberto e abandonar o recinto para evitar aglomeracións. 
 
É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte 
de todos 
 
Finalizada a entrada do alumnado de Infantil non se permitirá baixo ningún concepto o 
acceso ao centro a ningún alumno desta etapa ata a hora do recreo. 
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SAÍDAS EDUCACIÓN PRIMARIA: A saída será pola porta situada xunto a verxa do patio 
cuberto (a que era saída habitual dos maiores). 
 
 Todo o alumnado levará máscara, así como o profesorado e os familiares que os recollan. 
Só poderá vir un adulto a recoller a cada alumno. 
 
Sairán en filas acompañados polo mestre que tivo a última clase con eles. 
 
Comezarán saíndo ás 13´50 h 6º e 5º por este orde. 
Ás 13´55 sairán 4º e 3º e finalmente ás 14´00 sairán 2º e 1º. 
 
É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte 
de todos 
 
 
SAÍDAS EDUCACIÓN INFANTIL: A saída será pola porta principal. Sairán en fila, 
acompañados do mestre que tivo a última clase con eles. 
 
 
Ás 13´45 sairá 4º (3 anos) 
 
Ás 13´50 sairá 5º (4 anos) 
 
Ás 13´55 sairá 6º (5 anos) 
 
É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte 
de todos 
 
As familias deberán esperar abaixo da escalinata mantendo as distancias de seguridade e 
usando máscara. 
 
Lembramos que, tanto para as entradas como para as saídas, no caso dos alumnos de 
calquera curso e etapa que chegan acompañados, só deberá acceder ao recinto 
exterior do centro (zona do aparcadoiro) un adulto por alumno. 
 

 VIXILANCIA DAS ENTRADAS E SAÍDAS  
Estará coordinada polo Equipo COVID. 
 
ENTRADA PRIMARIA: 10 mestres 
ENTRADA INFANTIL: 6 mestres 
 
 
SAÍDA PRIMARIA: 10 mestres 
SAÍDA INFANTIL: 6 mestres 
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11 - CARTELERÍA E SINALIZACIÓN DO CENTRO 
 
Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas, baños, corredores, 
vestíbulos ,despachos  e calquera outro espazo de uso común. 
 
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra 
cartelería, retirando, cando sexa preciso, os carteis ou decoracións que estean instalados na 
actualidade. 
- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas. 
 
Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre 
pola dereita do mesmo e con liñas divisorias centrais, todas elas de cor claramente visible. 
 
- Nos baños colocaranse un indicativo con cores verde e vermello que indique se está 
baleiro ou ocupado. 
 Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e demais normas de 
prevención e seguridade. 
 
 
 

12 - ORGANIZACIÓN DOS RECREOS 
 
QUENDAS 
Haberá dúas quendas de recreo, a primeira ás 11´30 ata 11´55 e a segunda ás 12´00 
ata 12´25 h. 
 
ESPAZOS 
Utilizaranse o patio cuberto (zona C) e os dous patios descubertos, que se dividirán en 
dúas metades cada un, delimitadas con liñas pintadas no chan e cinta de balizamento 
(zonas A e B o patio dianteiro e zonas D e E o traseiro). 
 
 
ORGANIZACIÓN 
Deste xeito haberá 5 zonas e 2 quendas de recreo, de forma que fagan o recreo os 10 grupos 
do colexio mantendo estancos os grupos estables de convivencia. 
O mestre que esté con cada grupo a sesión anterior ao recreo levarao en fila e gardando a 
distancia de seguridade ao sector do patio que lle corresponda. Alí farase cargo da garda (ou 
se fora o caso o mestre a quen lle correspondera). 
A entrada ás aulas farase nas mesmas condicións que a saída, esperando os grupos 
procedentes do patio traseiro a que se vacíe o patio dianteiro. 
 
Todo o alumnado de Primaria deberá usar máscara durante o recreo, así como no 
recorrido dende a aula ao recreo e no recorrido de volta. 
 
1ª QUENDA:  
Zona A: 4º EI 
Zona B: 5º EI 
Zona C: 1º A 
Zona D: 3º 
Zona E: 5º 
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2ª QUENDA: 
Zona A: 6º EI 
Zona B: 1ºB 
Zona C: 2ºB 
Zona D: 4º 
Zona E: 6º 
 
Infantil sairá e volverá do recreo pola porta ubicada xunto a Dirección. 
Primaria farao pola porta que accede ao centro dende o patio cuberto 
 
Cando as condicións climatolóxicas non permitan a saída ao exterior cada grupo 
desenvolverá o recreo na súa aula. 
 
 Profesorado de vixilancia 
 
1ª QUENDA RECREO: 7 mestres 
2ª QUENDA RECREO: 6 mestres 
 
Cada zona terá un profesor de vixilancia, excepto a zona A da 1ª quenda que terá 2 por 
ser o grupo de menor idade. 
Asi mesmo haberá un profesor no corredor da planta baixa onde están os baños que 
se usarán no recreo. 
Os alumnos de 3 e 4 anos, que teñen o aseo na aula, deberán ir acompañados ao baño por un 
dos  tres mestres de vixilancia das zona A e B.  
A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados, non podendo 
compartirse alimentos nin botellas. 
Cando sexa organizativa e climatolóxicamente posible poderase desenvolver á hora do 
recreo no patio exterior para garantir o distanciamento e optimizar as medidas de 
prevención. 
Os recreos seguirán as normas organizativas xerais recollidas no apartado correspondente 
deste Plan. 
O areeiro así como os tobogáns, columpios e demais xogos infantís do patio, estarán 
inutilizados á espera da evolución da pandemia. 
Elaborarase durante o mes de setembro un Plan de actividades lúdicas para os recreos 
 
 

13 - SERVIZO DE MADRUGADORES 
 
O Servizo de Madrugadores, según o acordo de coordinación coa ANPA, prestarase de 8 a 
9´30 h e desenvolverase no ximnasio do centro.  
 
O ximnasio estará dividido en 10 partes, que serán marcadas con cinta adhesiva no 
chan, para uso de cada un dos grupos estables convivencia, de forma que durante este 
tempo o alumnado usuario do servizo só estará cos seus compañeiros de aula no recanto 
que lle corresponda. 
 
Non haberá xoguetes ou material de uso compartido. 
 
Os alumnos cando cheguen ao centro serán recepcionados na porta de acceso ao vestíbulo 
por un monitor, a continuación hixienizarán as mans co hidroxel do vestíbulo e  
seguidamente baixarán ao ximnasio acompañados polo citado colaborador do servizo, onde 
xa haberá sempre polo menos outro monitor. 
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Todo o alumnado  de primaria terá obrigatoriamente posta máscara durante este 
servizo Áconsellable para os alumnos/as de Ed. Infantil que a toleren. 
 
Ao rematar o servizo e antes de comezar as clases, os alumnos, tras hixienizar de novo as 
mans co hidroxel do ximnasio, serán levados gradualmente á súa fila no patio cuberto, por 
parte dos monitores, separados sempre en grupos de convivencia.  
A continuación procederase á ventilación do ximnasio e limpeza de bancos e resto de 
superficies por parte do servizo de limpeza do centro. 
 
 
 

14 - TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 
 
Priorizarase a comunicación coas familias mediante teléfono, correo electrónico, mensaxes a 
través da App Abalar móbil ou videoconferencias. 
 
Todas as xestións administrativas que sexa posible faranse de forma telemática e as 
que teñan que ser presenciais deberán facerse con cita previa chamando ao teléfono 
do centro 981 25 53 30 ou a través do correo electrónico 
ceip.practicas.corunha@edu.xunta.gal 
 
Para reunións coa Dirección do centro solicitarase cita previa a través do teléfono e o correo 
antes citados. 
 
As titorías e as reunións coa Orientadora desenvolveranse de forma ordinaria por vía 
telefónica ou videoconferencia a través da plataforma que ofreza a Consellería (Webex ou 
a que se indique). 
 
Todas as titorías e tamén as reunións co Departamento de Orientación serán 
solicitadas polas familias a través do correo electrónico do profesor do centro co que 
desexen tela. 
 Cada profesor do centro facilitará ás familias do seu alumnado un enderezo de correo 
electrónico para que poidan facerlle calquera consulta relacionada cos asuntos escolares do 
seu fillo/a, así como solicitar as titorías e reunións. 
. As familias deberán indicar a franxa horaria máis adecuada para poder desenvolver 
a titoría. Seguirase o mesmo método cando sexa un mestre o que desexe falar cunha familia. 
 
As comunicacións comunitarias coas familias serán fundamentalmente a través da 
páxina web do centro e do servizo de mensaxería  Abalar móbil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ceip.practicas.corunha@edu.xunta.gal
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15 - USO DO COMEDOR 
 
QUENDAS: 
Tomando como referencia o número de usuarios do curso pasado haberá 2 ou  3 quendas de 
comidas.(pendente confirmación según número de inscricións) 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
As mesas estarán ocupadas por alumnos dos mesmos Grupos Estables de Convivencia (GEC).  
Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanquidade 
no caso dos grupos de convivencia estable. 
 
 
 

16 - BIBLIOTECA  
 
O Plan de xestión e aproveitamento da Biblioteca está pendente de elaboración por parte do 
novo Equipo de Dinamización da Biblioteca. Este Plan será dinámico para poder adaptarse á 
evolución da pandemia e ás circunstancias concretas que se dean no centro.  
En calquera caso, as normas de prevención e seguridade e as cuestións organizativas limitan 
notablemente o uso do espazo físico da biblioteca , polo que este curso e á espera do referido 
Plan que concrete e amplíe estes aspectos, contaremos coa seguinte organización: 
 
Establécese a HORA DE LER diaria en todas as aulas, simultánea coas horas dos recreos, 
para os grupos que permanecen nas aulas en cada quenda. 
 
Para esta hora de ler utilizaranse os fondos bibliográficos que posúe a biblioteca e o centro 
mercará 26 exemplares dos libros que se vaian ler nas aulas a partir das peticións dos 
titores e das propostas do Equipo de biblioteca, de forma que, cada alumno/a lea o seu en 
non haxa que compartilos. 
 
Cando remate a lectura dun libro nunha aula, estes permanecerán en corentena en caixas un 
mínimo de 4 horas antes de ser devoltos á biblioteca ou utilizados por outra aula. 
 
Desta forma descentralízase a biblioteca central en favor das bibliotecas de aula, pero 
mantense ou incluso increméntase a actividade lectora ao tempo que se manteñen as 
medidas de prevención e seguridade. 
 
En Educación Infantil, o uso da súa biblioteca manterá as mesmas normas xerais de 
seguridade e a hora de ler aplicarase de acordo coas características evolutivas do seu 
alumnado. 
 
O Equipo de Dinamización da Biblioteca centrará a súa función en acadar a maior 
dinamización posible das bibliotecas de aula e en fomentar actividades relacionadas coa 
lectura, a escritura, a literatura, a investigación, o pensamento crítico, etc. que se poidan 
desenvolver descentralizadamente nas aulas. 
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17 - REALIZACIÓN DE EVENTOS E FESTAS NO CENTRO 
 

A realización de eventos multitudinarios dentro do centro queda suspendida á espera 
da evolución da pandemia. 
 
En relación aos festivais de Nadal, fin de curso, así como as festas de Samaín, Entroido, 
etc, buscaranse alternativas que non supoñan xuntanzas conxuntas do alumnado, 
priorizando as celebracións independentes en cada aula,ou no seu caso as reunións, tamén 
independentes, no exterior, mantendo sempre as medidas de seguridade e prevención. 
 
 
Para a celebración de aniversarios non se poderán traer alimentos para repartir nin 
obsequios de ningún tipo á aula. As celebracións desenvolveranse con actividades lúdicas 
alternativas. 
 
Realizaranse saídas e visitas seleccionadas polo seu interese e adaptación aos obxectivos 
didácticos e formativos do centro, sempre que se garanticen as medidas sanitarias de 
prevención e seguridade e non supoñan un risco engadido innecesario. 

 

 
 

18 - EMPREGO DO EQUIPAMENTO 
 

Aula mixta de de informática e música: 
• Os equipos, instrumentos e demais materiais serán desinfectados despois do seu emprego 
antes de finalizar a sesión. 
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor cos desinfectantes e os 
panos desbotables da aula e posteriormente limpen as mans con hidroxel. 
- Tablets:  
Mesmo procedemento. O seu uso será previa petición ao Equipo TIC. 
- Ordenadores de aula: 
• Todas as aulas que dispoñen de equipos informáticos para uso do alumnado seguirán o 
mesmo protocolo de limpeza dos equipos xa citado. Será o mestre que imparte cada sesión 
quen regule o uso de ditos equipos e garanta a súa hixienización. 
No caso de Educación Física xa queda tratado no apartado específico desta área. 
En xeral, calquera outro material que deba ser utilizado por varios alumnos seguirá o 
mesmo procedemento de uso e limpeza, sempre supervisado polo profesor que 
corresponda. 
 

As aulas de uso compartido ventilaranse 15 minutos despois de cada sesión 
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19 - ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
 

MEDIDAS XERAIS: 
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. 
No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a 
protección individual como pode ser o uso de pantallas  
- O persoal que preste atención a este alumnado poderá empregar 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. 
- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans 
nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, 
tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando 
sempre marxe ao 
desenvolvemento da súa autonomía. 
- O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE, EDUCACIÓN DIXITAL E 
EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 
 
 

20 - EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
 
O Equipo COVID do centro recibirá formación específica por parte de persoal da Consellería 
de Sanidade nos primeiros días de setembro. 
Esta formación será transmitida posteriormente por parte do Equipo ao resto do 
profesorado. 
Está aberta ademais a vía da formación voluntaria individual de cada mestre a través da 
oferta que faga a Consellería no Plan anual de formación. 
 
O alumnado recibirá a formación coa inclusión, especialmente ampla este curso, da 
educación para a saúde ( centrada nos aspectos relacionados co COVID 19) como disciplina 
transversal na programación de todas as áreas e cursos, con especial incidencia nas áreas 
con máis relación directa como son as ciencias naturais e ciencias sociais e educación física. 
Asimesmo traballarase diariamente ao inicio da mañán, de forma especialmente intensa no 
primeiro mes de curso, nas rutinas de hixiene e prevención en todas as aulas, de xeito 
eminentemente lúdico nos cursos máis baixos. 
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21 - EDUCACIÓN DIXITAL 
 
Ademais da formación específica en aulas virtuais organizada pola Consellería de Educación 
que xa recibiu en xuño unha parte do profesorado do centro, durante o mes de setembro 
levarase a cabo un 2º proceso de formación a través de cursos on line de iniciación ou 
perfeccionamento ao que asistirá a totalidade do claustro. 
 
Asimesmo, constitúese no centro un Equipo de Xestión de Aulas Virtuais que se encargará 
da xestión e mantemento das aulas virtuais, de planificar a formación do alumnado nesta 
materia, así como de completar o proceso formativo do profesorado e dotar e homoxeneizar 
os recursos dos que dispoñan ditas aulas, de forma que se poida abordar adecuadamente o 
Plan de Continxencia en caso de suspensión da actividade lectiva presencial e o paso, por 
tanto, á educación a distancia. 
  
. COORDINADORA DO EQUIPO DE XESTIÓN DAS AULAS VIRTUAIS : 
Sara Devesa Núñez (Secretaria do centro) 
. MEMBROS: 
Carmen Areas Toba (Coordinadora E-dixgal) 
Cecilia Melendrez Fassbender (Coordinadora TIC ) 

 
 
 

22 - PLAN DE APOIO  SOCIOEMOCIONAL PARA A VOLTA AO 

COLEXIO. 

 
INTRODUCCIÓN 
Os nenos teñen unha gran capacidade de adaptación, aínda que polo impacto que tivo esta 
pandemia COVID-19, é previsible que sufran consecuencias en diferente grao de afectación 
tras a situación tan prolongada de confinamento domiciliario. 
A situación vivida pode ser interpretada como unha ameaza vital que xera unha resposta de 
tensión, en ocasións asociada a medo, angustia, rabia, tristeza frustración, perda de control, 
impotencia, etc. 
 
CONSECUENCIAS E NECESIDADES 
A continuación, descríbense algunhas consecuencias e necesidades previsibles, que se 
contemplan no marco do presente Plan de Apoio  Socioemocional: 
 
 Ámbito emocional: 
Pode producirse un impacto  psico-emocional -en maior ou menor grao- na comunidade 
educativa (alumnos, familias, profesorado e outros profesionais do centro) derivado das 
consecuencias do COVID-19 e do propio confinamento: 
- Desconcerto e incerteza ante a ameaza da evolución da pandemia. 
- Reaccións  desaxustadas de medo e inseguridade ante  a posibilidade de contaxio propio e 
de familiares. 
- Aparición de tensión que pode prolongarse durante un período de varios meses. 
- Ansiedade, medo, incerteza, etc. polas consecuencias académicas e sobre o seu futuro. 
- Duelos interrompidos ou complicados por enfermidade e morte de familiares ou persoas 
próximas. 
 
Ámbito socio-familiar: 
- Consecuencias do confinamento nas dinámicas e relacións familiares: aumento da tensión 
nas relacións familiares, conflitos, separacións e divorcios, etc. 
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- Consecuencias nas relacións sociais no alumnado: 
-  Repercusións emocionais do distanciamento físico, sobre todo nas primeiras etapas 
educativas. 
- Os alumnos están afastados de persoas de referencia na súa vida. Na maioría de casos 
avós/resto de familia, noutros casos dos seus propios pais, por precaución, por exemplo, ao 
tratarse de profesionais socio-sanitarios en contacto directo coa enfermidade. 
- Vivencia de perdas significativas e/ou mortes na contorna familiar. 
- Perda de hábitos e rutinas provocados polo confinamento. 
- A desconexión co medio natural e a redución da mobilidade repercute na saúde e no estado 
emocional dos nenos. 
 
Ámbito educativo: 
- Profesorado e alumnado sen formación e non habituado para a educación a distancia e  
online. 
- Perda de elementos básicos de comunicación con respecto á comunicación presencial. 
- Alumnado en desvantaxe no acceso igualitario á información e o coñecemento por non 
dispoñer de conexión a internet e dispositivos tecnolóxicos. 
- Dificultades dos profesionais especialistas de atención á diversidade para dar a resposta 
personalizada e directa que nalgúns casos necesita o alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo. 
- Dificultades dos docentes para flexibilizar, desenvolver e conectar o currículo coa realidade 
que está a vivir o alumnado. 
- Incerteza relacionada coa seguridade sanitaria no centro escolar. 
 
OBXECTIVOS 
Trátase dun Plan dirixido á comunidade educativa, cuxa finalidade é reducir e amortecer o 
impacto  emocional producido pola crise do COVID-19, facilitando a incorporación á 
contorna escolar cando chegue o momento. 
 
Área emocional: 
- Facilitar a expresión das emocións vividas no período previo á incorporación ao centro. 
- Axudar a regular as emocións no novo contexto de distanciamento social. 
- Aproveitar e potenciar as capacidades  resilientes da comunidade educativa como factor 
protector #ante o impacto experimentado pola pandemia. 
- Desenvolver o pensamento positivo. 
 
Área sociofamiliar: 
- Colaborar no desenvolvemento de competencias emocionais nas familias. 
- Fortalecer o papel da familia no soporte emocional e educativo dos seus fillos. 
- Acompañar ás familias que sufrisen a enfermidade ou a perda dun ser querido. 
- Orientar, informar as familias. 
 
 Área educativa: 
- Desenvolver e potenciar as competencias emocionais e  resilientes necesarias na 
comunidade educativa durante o proceso de volta ás clases. 
- Axudar e orientar á comunidade educativa na aplicación didáctica das medidas sanitarias a 
observar, que fagan do centro educativo un espazo seguro e acolledor que fomente o 
benestar e a saúde. 
- Verificar as carencias que se puideron producir para dar unha resposta axustada ao 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
- Concienciar á comunidade educativa sobre o impacto que as medidas adoptadas a nivel 
educativo polo COVID-19 puidesen causar na situación académica do alumnado. 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR  NA AULA 
 
Obxectivo: Identificar, comprender, aceptar e recoñecer que lle pasa ao meu corpo e 
como reacciono cando teño medo. 
 
Actividade de Identificación. Título: “Que ocorre cando temos medo”. 
Desenvolvemento: 

a) Presentamos a emoción como un mecanismo que temos e expresamos 

en distintas situacións: asustado, amenazado, en situacions difíciles. 

b) Pedimos que expresen situacións donde ellos sentiron medo. 

c) Os alumnos seleccionan pictogramas ou emoticonos que describen 

dita emoción. 

d) Describen situacións que lles producen medo usando as imaxes 

amosadas nunha lámina. 

e) Debuxan unha escea que lles produce medo. 

f) Dramatizan unha situación que os compañeiros deben identificar. 

Recursos: 
− Emoticonos e pictogramas. 

− Láminas de distintas situacións. 

− Folios e lápis. 

 

Actividade: A emoción do medo a través dos contos. 
Os contos son un recurso excepcional que nos permite traballar as distintas emocións ao 
posibilitar ao alumno  vivenciar de forma simbólica distintas situacións sen que lle supoña 
un risco real. 
Desenvolvemento: 
− Explícase que se vai a contar un conto. 
− Fanse preguntas relacionadas co conto, indicando que non existen respostas acertadas ou 
falsas, boas ou malas. 
- As preguntas han de ser abertas para facilitar a expresión dos alumnos. 
- É moi importante a actitude do coordinador da actividade na abordaxe das cuestións que 
se expoñan. O esencial é a proxección que cada alumno/para fai cos personaxes e situacións 
expresadas nos mesmos. 
- Haberá nenos que participen de forma espontánea pero podemos atoparnos alumnos/ as 
con dificultades para dicir o que senten ou pensan por medo a non dar a resposta correcta. 
 
Cuestións que podemos expor a modo de exemplo: 
- Que che gustou máis deste conto? 
- Que non che gustou? 
- Gústache o título? Se puideses elixir ti o título cal lle poñerías? 
- Que personaxe do conto gustouche máis? Explícanos por que. 
- Que personaxe pensas que é máis feliz? por que? 
- Que personaxe gustouche menos ou non che gustou? Explícanos por que. 
- Que personaxe crees que necesita axuda? Como poderiamos axudarlle? 
- Se puideses dicirlle algo que lle dirías? 
- Lémbrache a alguén que ti coñezas? 
- Aprendemos algo con este conto? 
- Se puideses cambiar algo do conto que sería? 



 

 

20 

 
Obxectivo: Identificación de  respostas emocionais e estratexias para  autorregular o 
medo. 
 
ACTIVIDADE : Respiración 
Obxectivo: Facer consciente que o control da respiración facilita o autocontrol. 
Desenvolvemento: 
− Tomamos aire polo nariz moi lentamente, co fin de que se  purifique e quente, deixando 
que entre polos nosos pulmóns ata o abdome achegando gran cantidade de osíxeno. 
− Observamos a nosa barriga e veremos como aos poucos se vai convertendo nun globo. 
− Deixamos saír o aire aos poucos ata que se desinfle totalmente. 
− Se o facemos desde unha posición deitados no chan podemos poñer sobre o abdome un 
folio ou obxecto que non pese, para que poidan notar como se move coa respiración. 
Actividades de relaxación: 
Obxectivo das actividades de relaxación: Alcanzar un nivel maior de calma, reducindo os 
niveis de tensións, ansiedade, medo ou ira. 
A continuación descríbense diferentes actividades de relaxación e o seu desenvolvemento: 
 
 
 
 
ACTIVIDADE: Relaxación progresiva 
− Podemos colocarnos sentados coa cabeza encima da mesa, pechamos os ollos, realizamos 
varias inspiracións polo nariz, centramos a atención nos nosos pés e imos mandar unha 
mensaxe co pensamento para que se relaxe, imos sentir agora a nosa pernas… coxas, e imos 
pensar que estean moi relaxados. 
−Poñemos atención aos  glúteos e sentimos que están moi relaxados, imos subindo cara ás 
costas que sinto cada vez que está máis relaxada, o peito tamén. Noto como cada vez a miña 
respiración faise máis pausada e tranquila, centrámonos nos homes, brazos… mans e 
sentímolos relaxados. 
−Agora centramos a nosa atención no pescozo e imos procurar deixalo máis solto. 
−A continuación visualizamos a nosa cara, ollos, nariz, boca procurando que non hai a 
ningunha parte en tensión, mandíbula, lingua… Agora, o meu corpo atópase relaxado e 
tranquilo… síntome moi moi ben. 
 
ACTIVIDADE: “Luz cálida.” 
−Sentámonos buscando unha postura onde sintamos cómodos e pechamos os ollos. 
−Imaxinámonos que xusto encima da nosa cabeza hai unha luz moi potente de cor branca, 
sinto a súa calidez e noto como penetra na miña cabeza facendo que vaiamos relaxando cada 
parte que vai tocando. síntome moi tranquilo e relaxado. 
−Esa luz vai baixando polo meu pescozo… peito… mans e voume sentindo máis e máis 
relaxado. 
−Baixa polo meu peito, barriga, coxas, pernas pés e cada vez sentímonos máis tranquilos e 
relaxados. Podemos permanecer así uns minutos e poñer unha música relaxante de fondo. 
−Pedímoslles que tomen conciencia do seu corpo, das súas sensacións e convidámoslles a 
mover o corpo coma se acabasen de levantarse, estirando brazos e pernas mesmo  
bostezando. 
−Podemos repartir un folio e que debuxen as sensacións que tiveron. 
 
ACTIVIDADE: “O globo.” 
−Pechamos os ollos e nunha postura cómoda imaxinámonos que temos un globo, imos 
inflalo e cada golpe de aire que damos, imos imaxinar que metemos tamén aquelas cousas 
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que non me fan sentir ben, formas de comportarme que non me levan ao benestar, formas 
de actuar que non me gustan, medos, todo o que non me fai sentir ben o meto nese globo. 
−Camiño con ese globo facía un bosque… busco un lugar no centro que está chairo e 
despexado, solto o globo que se eleva ata o ceo… amodo… libérome del. 
−Sígoo coa mirada sentíndome moi relaxado.. sen ataduras.. lixeiro e libre . 
−Entón vexo que o globo explota e miles de partículas empezan a descender. Cando caen 
sobre o bosque e sobre o meu, doume conta que son pétalos de flores de distintas cores. 
−Ao chegar á terra cada un deses pétalos convértense nunha flor. Nuns segundos o bosque 
converteuse nun belo xardín de flores de distinto cores. Goza con esa sensación. 
−Cando abrimos os ollos expresamos como nos sentimos,  que sensacións chegáronnos, 
como foi a vivencia de cada un. Sempre  con moito respecto e se forzar ningunha situación. 
−Tamén podemos debuxar a experiencia. 
 
ACTIVIDADE: “Visualización Positiva.” 
Obxectivo: 
Relaxarnos e crear unha situación onde sintamos ben e tranquilos. 
Desenvolvemento: 
−Unha vez relaxados imaxinámonos a situación que nos produce medo, esa situación está na 
miña cabeza eu teño poder para imaxinala recreala e pensar que se pode realizar da maneira 
que eu desexe, véxome enfrontándome a esa situación con tranquilidade, relaxado e seguro 
de min mesmo. 
−Practicando o que vou facer e dicir. Son capaz de realizar aquilo que visualizo e síntome 
ben, gozando con iso. 
 
ACTIVIDADE: “Pensamento Positivo.” 
Obxectivo: 
Explicamos que hai diferentes formas para sentirnos mellor e unha delas é pensar en 
positivo. Cada día tense a posibilidade de centrar a nosa atención naquelas cousas que nos 
gustan e fannos sentir ben. Esta forma de pensar produce estados de ánimo moi positivos e 
conéctanos con emocións saudables. 
Desenvolvemento: 
−Convídase a pensar naquelas cousas que nos fan sentir moi ben. A continuación exprésanse 
explicando os sentimentos asociados. Exemplos: 
- Cando escoito música síntome relaxado e tranquilo. 
-Se me deixan a fin de semana coa miña curmá estou moi contenta xa que é o meu mellor 
amiga e falamos de moitas cousas. 
-Cando saco a pasear ao meu can síntome moi responsable… cóidoo e xogo con el. 
-Despois de terminar os meus traballos podo dedicarme a xogar ao que me gusta e son moi 
feliz. 
Obxectivo: Fomentar a conciencia emocional. 
 
ACTIVIDADE: “Panel Emocional” 
Obxectivo:  Actividade  para identificar, expresar, recoñecer e respectar emocións propias 
e alleas. 
Desenvolvemento: 
−O mestre/para crea un panel coas emocións que vai traballar o seu alumnado. Nun 
primeiro momento, para familiarizarse co panel, propoñemos un xogo: Póñense nunha bolsa 
distintas fichas cos  emoticonos ou debuxos das emocións. 
−A continuación, o mestre/para escolle unha ficha desa caixa, que  lla ensinará  ao alumno/a 
e que só poderá ver el/ela. O alumno tratará de expresar con linguaxe non verbal a emoción 
que lle saíu, e os demais terán que adiviñala. 
−Esta actividade de adiviñar a emoción repetirase con varios alumnos. 
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−Unha vez identificadas todas as emocións, cada alumno/para conecta coa emoción que 
experimenta nese momento e coloca a súa foto no lugar correspondente da emoción 
contemplada no panel, podéndose cambiar ao longo do  día se a emoción cambiou tamén. 
−Hai que dar un tempo diario para falar destes estados emocionais, sobre todo se existiron 
cambios ao longo do día. 
−O panel debe colocarse nun lugar preferente da aula ( ej:ao entrar na clase). 
−Comezamos coas catro emociones básicas (medo, tristeza, rabia, alegría), e segundo o nivel  
madurativo do alumnado podemos engadir a sorpresa e noxo- rexeito. 
Tempo: 
Ao comezo da mañá, despois do recreo ou antes de ir a casa. 10 minutos. 
Material e recursos: 
-Mural cos  pictogramas. 
-Fotos dos alumnos/ as. 
- Velcro para pegar. 
 
ACTIVIDADE: “Pompas que veñen e van” 
Obxectivos: 
- Expresar as emocións, aumentar a confianza, compartir o vivido e sentido para tentar 
normalizar os cambios que se produciron durante estes meses. 
- Axudarlles a superar a preocupación, a angustia, o temor, a dúbida, etc., que poden xerar 
estas circunstancias excepcionais. 
- Coñecer que os cambios son procesos naturais que forman parte da vida e que os seres 
humanos temos a capacidade de adaptarnos a eles. 
- Aumentar a sensación de control, confianza e seguridade. 
Desenvolvemento: 
1. Empezamos coa lectura do conto “Cousas que veñen e van”, de  Beatrice *Álemagna. Ed.  
Combel, Barcelona 2019.   
https://youtu.be/0Hi75pF1w0o 
2. Elaboramos os nosos propios “ Sopladores  Burbujeantes” se non os teñen. 
3. Xogamos e experimentamos que sente ao lanzar pompas e ver como se desprazan polo 
aire; aparecen, desaparecen, cambian… 
4. Para concluír compartimos como nos sentimos realizando esta actividade. 
Materiais e recursos: 
- Conto “Cousas que veñen e van” de  Beatrice *Álemagna. Ed.  Combel Barcelona 2019.  
https://youtu.be/0Hi75pF1w0o 
- Para facer os “ pomperos”: 
▪ 1 botella de auga pequena baleira. 
▪  Palliñas de bebida de diámetro grande 
▪ Para a mestura de xabón: 
○ 3 partes de auga 
○ 1 parte de lavalouzas tipo  Fairy, 
○ Unhas  gotiñas de mel ou  glicerina. 
Tempo: 2 sesións para realizar  sopladores e facer as actividades, ou 45 minutos con  
sopladores xa realizados previamente. 
 
ACTIVIDADE: “Onde coloco as miñas emocións” 
Desenvolvemento: 
− Faise a silueta do corpo humano en papel continuo e pregúntaselle aos alumnos/ as en que  
parte do corpo senten a alegría, tristeza, medo, enfado, etc. 
− Despois convídaselles a contar cando sentiron esas emocións. 
Recursos e materiais: 
- Papel continuo,  rotuladores. 
 

https://youtu.be/0Hi75pF1w0o
https://youtu.be/0Hi75pF1w0o
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ACTIVIDADE: “Ponlle cor, forma e música a cada emoción” 
Desenvolvemento: Lémbranse as distintas emocións e, a continuación, visualízase un vídeo 
onde se asocian distintas imaxes e músicas a cada emoción. Nun terceiro momento lánzanse 
as seguintes preguntas.” De que cor imaxínasche a rabia?”, “a que cheira?”, “a que sabe?”, 
como é a súa forma?”, como é a súa música? Para finalizar, pedimos aos alumnos/ as que 
debuxen cada emoción. 
● E a tristeza? 
● A alegría? 
● E o medo? 
● A sorpresa? 
● E o noxo-rexeito? 
Recursos e materiais: 
-Emocións con  musica  https://www.youtube.com/watch?v=x_ M9 CRlHqfk 
-Música, emocións e cerebro  https://www.youtube.com/watch?v= ls1 wK9 g_ nzg 
-O baile das emocións  https://www.youtube.com/watch?v=4D- opEyC0 JY 
-Folios 
-Colorees 
-Emoticonos ou fotos de emocións  https://www.soyvisual.org/materiales/aprendiendo-
coñecer-emocións-e- sentimentos 
 
Tempo: 50  min 
Obxectivo: Fomentar o autocontrol, a autorregulación e aumentar a tolerancia á frustración 
ante os erros. 
 
ACTIVIDADE: O xogo do 1, 2, 3. 
Desenvolvemento: 
−Sitúanse os alumnos por parellas (vermello-azul) e ímoslles dando as seguintes consignas: 
▪ Dicir números do 1 ao 3, vermello di 1, azul di 2, e vermello di 3, continúase con azul di 1, 
vermello di 2 e azul di 3. É unha alternancia entre os dous. 
▪ Cando os alumnos practicaron 2 minutos, substitúese o número 1 por  palmada e 
continúase ( palmada, 2, 3). 
▪ Auméntase a substitución do 1 por  palmada e o 2 cambia a xesto de saúdo murciano ( 
Ehhh) 
▪ No cuarto momento substitúese o número 3 por ruxido de león. 
− Ante as equivocacións os alumnos han de  verbalizar “Son Bob Esponxa” ou “Son  Batman”. 
− Ao finalizar o xogo pregúntase aos alumnos que están a aprender con esta actividade, que 
lles supuxo maior dificultade e se melloraron coa práctica. 
− Como alternativa os contos son recursos que nos axudan a explicar e exemplificar técnicas 
de autocontrol e autorregulación. Nas bibliotecas dos nosos centros podemos atopar títulos 
como: “Libro vermello do enfado”, “Miúda perrencha”, “Son un  dragón” etc. que 
exemplifican distintas situacións que analizaremos cos alumnos. 
− Ademais do xogo aquí proposto, é recomendable incorporar á aula de forma diaria 
técnicas de respiración e relaxación. 
Recursos e materiais: 
- Non se precisan materiais adicionais Tempo: 20  min. 
 
ACTIVIDADE: “Os contrarios”. 
Desenvolvemento: 
− Damos a un alumno/a dous chapeus de papel e vai ofrecer un a un xogador da súa 
elección. A partir dese momento, o elixido debe efectuar os xestos exactamente contrarios 
realizados polo primeiro xogador. 
− Se este ponse o chapeu, o outro ten que quitarllo. Se ri, o outro ten que chorar; se o 
condutor ponse o chapeu atravesado, o outro ten que poñerllo no sentido do seu  largura. 
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− Se o segundo xogador comete un erro, é eliminado e entrega o seu chapeu ao condutor, 
que elixirá a outro xogador. Se non comete ningún erro nun período curto de tempo, 
convértese en gañador e pasa a ser condutor e colle o outro chapeu para ir ofrecerllo a outro 
neno. 
− Ao finalizar o xogo pregúntase aos alumnos que están a aprender con esta actividade, que 
lles supuxo maior dificultade e se melloraron coa práctica. 
− Se non é recomendable o intercambio de chapeus, antes de iniciar a actividade cada 
alumno fabrica o seu propio cun folio, perdendo o seu chapeu aquel que perde. 
Recursos e materiais: 
− Dous chapeus de papel ou cada alumno o seu propio chapeu de papel. 
Tempo: 30  min 
Obxectivo: Definir calidades positivas que me fagan sentir competente e valioso. 
 
ACTIVIDADE: “Regáloche o meu corazón” 
Desenvolvemento: 
− Escribimos o nome de todos os nenos da clase en anacos de papel. Dobrámolos e poñemos 
nunha caixa ou bolsa. Imos pasando a caixa e cada alumno/para ha de coller un papel co 
nome que lles tocou (ou son repartidos polo docente). Non se pode dicir o nome salvo que 
lles tocara o seu propio, neste caso introducirá de novo o papel na bolsa e sacase outro. 
−Repártense  pósit (preferible con forma de corazón), cada alumno/para ten que escribir no  
pósit as calidades positivas da persoa que lle tocou e felicitarlle por situacións positivas que 
vivise. 
−O xogo empeza cando o primeiro participante, se pode ser o profesor/a, sitúase fronte a 
quen lle toque e lelle en voz alta o que escribiu nese corazón. 
−Unha vez lido, regalámosllo, o neno/a que recibiu o corazón levántase e diríxese cara a 
quen lle toque e o anterior senta no seu sitio. 
−O xogo termina cando todos estamos sentados fóra do noso sitio. 
Alternativa: Se non é posible regalar o “corazón” proponse que cada alumno lea en voz alta a 
mensaxe positiva escrito ao compañeiro, sen regalar o  pósit. 
Recursos e materiais: 
-Folios ou tarxetas cos nomes dos alumnos/ as. 
-Pósit en forma de corazóns. 
-Caixa, bolsa. 
 
ACTIVIDADE: “O escudo das fortalezas”. 
Desenvolvemento: 
−Os alumnos/ as de forma individual seleccionan as súas fortalezas (mínimo 3 máximo 6). A 
continuación cada alumno/para debuxa un “escudo de armas” deixando espazos en branco 
no interior onde poder plasmar as súas fortalezas. 
− Os demais compañeiros/ as completan con  pósit ese escudo coas fortalezas e calidades 
que eles cren que ten o compañeiro/a. 
−Se non é posible achegar o  pósit coas fortalezas que recoñece no seu compañeiro proponse 
que cada alumno léaas en voz alta e o alumno escríbaas no seu propio escudo. 
Recursos e materiais: 
−Pósit 
− Folio para os nomes. 
−Lapis e  rotuladores. 
−Caixa ou bolsa (actividade 1). 
−Persoais de escudos (actividade 2). 
−Listaxe de posibles calidades ou fortalezas ( amable, xeneroso, simpático, emocional,  
introvertido, serio, activo, gran amigo, nervioso, alegre, estudoso, observador, sensible, 
intelixente,  bondadoso, solidario…) 
Tempo: 30-40 minutos. 
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CONCLUSIÓN 
O centro educativo desempeña un papel fundamental no proceso de adaptación á nova 
realidade na vida dos menores e das súas familias. Por iso, debemos favorecer o equilibrio  
socioemocional e tratar de ofrecer aos nenos e ao conxunto da comunidade educativa, o 
máis  tempranamente posible, unha contorna escolar segura onde restablecer as súas 
rutinas diarias. Para iso, foi creado este plan de actuación socioemocional. 
 

 


