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O Plan de Acollida do CEIP Manuel Respino foi elaborado polo Equipo Directivo e 

presentado ao Claustro de Mestres na sesión ordinaria do día 1 de setembro de 2021 e ao 

Consello Escolar na sesión ordinaria do día 3 de setembro de 2021. 

Este documento formará parte do Plan de Acollida do centro e estará formado por 

actividades globalizadas que informen dos seguintes aspectos:  

1. Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

2. Actuacións de prevención, hixiene e protección.  

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. 

4. 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 e funcionamento do centro.  

Estas normas están recollidas no “Plan de adaptación ao contexto Covid-19 do CEIP 

Manuel Respino para o presente curso 2021/22”.  

Este documento é público e está a disposición da comunidade educativa a través da páxina 

web do centro.  

2. Actuacións de prevención, hixiene e protección.  

As actuacións de prevención, hixiene e protección establecidas polo Equipo Covid e que 

será de obrigatorio cumprimento para todos os membros da comunidade educativa están 

recollidas no “Plan de adaptación ao contexto Covid-19” e no “Plan de continxencia” do   

CEIP Manuel Respino para o presente curso 2021/22”.  

Ambos documentos son públicos e están a disposición da comunidade educativa a través 

da páxina web do centro.  

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.  

A pesar de que a situación non é a mesma que a inicios do curso pasado é necesario 

comezar o curso 2021/22 cunha serie de accións que faciliten o emprego da tecnoloxía, 

independentemente de que nalgún momento puntual se poidan retomar as sesións virtuais 

ou non. Deste xeito, se fose necesario volver ao ensino a distancia ou semipresencial, o 

alumnado tería un maior grao de autonomía para continuar coa súa aprendizaxe. 

A formación básica que un alumno/a (ou familia) debe ter para poder ter un mínimo de 

garantías no caso de ter que realizar docencia non presencial é: 

- Acceso á aula virtual. 

- Acceso aos diferentes cursos/áreas nos que estea matriculado/a. 

- Envío de tarefas a través da aula virtual 

- Xestión dumha conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta (de 3º a 

6º de Educación Primaria). 
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- Consulta de cualificacións e comentarios. 

- Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual. 

- Acceso e manexo do EVA de E-Dixgal (alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria). 

- Coñecemento da funcionalidades básicas das plataformas de videoconferencia de Cisco 

Webex e Falemos. 

Cada mestre e mestra deberá facer unha selección das ferramentas que vai empregar na 

aula co alumnado e para comunicarse co alumnado e coas familias (dende o centro 

recoméndase o uso da páxina web, a aula virtual, a aplicación AbalarMóvil ou o EVA de 

E-Dixgal no caso de alumnado de 5º e 6º nivel de Educación Primaria), e intentará que 

tanto os alumnos e alumnas como os seus pais, nais e titores, as coñezan e sexan quen de 

usalas en caso de necesidade. Informarase ás familias de que teñen á súa disposición no 

Anexo VI do Plan de Adaptación ao contexto Covid-19 do centro enlaces para acceder a 

videotitoriais e manuais de emprego das diferentes ferramentas dixitais postas a súa 

disposición pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Cando se use cun 

grupo de alumnado unha nova ferramenta farase chegar un videotitorial ou manual da 

mesma a través da listaxe de difusión de WhatsApp. 

Durante os primeiros días de curso levaranse a cabo unha avaliación inicial sobre o uso 

de ferramentas dixitais empregadas durante o curso anterior.  

Nos casos nos que se decida facer uso de novas ferramentas dixitais levarase a cabo unha 

formación inicial durante o tempo que o profesorado considere oportuno. Será 

imprescindible reforzar o uso destas ferramentas, dedicándolle un espazo diario.  

Pola súa parte, o profesorado tamén tratará de mellorar a súa formación no uso das TICs, 

a través de diversos cursos, incluíndo: “Actualización de ferramentas tecnolóxicas para 

docentes” e “Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o ensino 

mixto” 

Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e 

comunicación existentes no centro, que son as seguintes: 

- Aplicación Abalarmóbil, dende a que poden realizar consultas relacionadas co ámbito 

académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado. Existe a 

posibilidade de crear salas de mensaxería dende as que podería interactuar co profesorado. 
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• Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e realizar 

outro tipo de trámites. A dirección empregada será a corporativa: 

ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal 

• Teléfono: comunicación directa e inmediata, existen dúas liñas, o 988310631 e o 

653035336. 

4. Atención aos aspectos emocionais e sociais.  

Traballaremos estes aspectos de forma directa, a través de recursos específicos 

relacionados co COVID e, de forma indirecta, a través de recursos xerais relacionados 

coa educación emocional e as habilidades sociais. Para tratar o tema de forma directa 

durante as primeiras semanas de clase contaremos con recursos específicos subidos ao 

apartado COVID-19 da Aula Virtual do centro ou que se enviarán ao correo coorporativo 

do profsorado. Éste poderá acceder a estes materiais para seleccionar aquelas actividades 

que sexan máis axeitadas para traballar co seu grupo. Para traballar de forma indirecta 

contamos con diferentes recursos. Daremos prioridade no primeiro trimestre ás 

actividades de desenvolvemento emocional, no segundo ás do desenvolvemento 

cognitivo e no terceiro ás de habilidades sociais. Que sexan a prioridade do trimestre non 

significa que non se poidan traballar ao largo de todo o curso, que é o idóneo, senón que 

se fará máis énfase no trimestre correspondente. Cada un dos tres bloques contará con 

actividades relacionadas cos seguintes temas:  

• Desenvolvemento emocional: 

- Identificación e expresión emocional. 

- Empatía. 

- Autoestima  

• Desenvolvemento cognitivo: 

- Autocontrol. 

- Toma de decisións. 

-Actitudes positivas de cara á saúde  

• Desenvolvemento das habilidades sociais: 
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- Habilidades de interacción. 

- Habilidades de autoafirmación. 

- Habilidades de oposición asertiva  

Dende o Departamento de Orientación farase un traballo máis específico e de 

seguimento daquelas aulas que contan con alumnado máis vulnerable aos cambios 

levados a cabo no centro polo protocolo COVID. 


