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Programa de acollida co fin de facilitar a incorporación do alumnado durante o
curso 2021/2022.

a) 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) Desenvolvemento dun programa de saúde emocional.
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INTRODUCIÓN

A actual situación epidemiolóxica implica continuar coa restruccturación temporal
das normas e funcionamento do centro orientadas á prevención de contaxios. Como no
curso escolar anterior, apelamos á responsabilidade individual das persoas que acudimos
ao centro como medio máis eficaz para establecer unha convivencia o máis segura posible.
Dita responsabilidade implica o coñecemento das medidas de prevención e o seu
cumprimento.

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.

ASPECTO MODIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN DAS DE ENTRADAS ● O alumnado accederá as súas aulas antes da
hora oficiall para evitar as aglomeracións.

● O centro conta con transporte escolar polo que a
entrada ao centro farase a medida que vaian
chegando os autobuses.

● O alumnado dirixirase directamente a súa aula,
seguindo a liña de cor correspondente ao seu
nivel, accedendo por tres das portas da fachada
principal e outra no laterial do centro, en fila de a
un, e mantendo a distancia de seguridade. Deste
xeito evitaranse as aglomeracións na entrada.

● Un profesor/a situarase no pórtico de entrada,
regulando a circulación, e outros dous situaranse
en cada un dos dous andares comprobando que
o alumnado entre nas aulas correspondentes.

● O uso do elevador debe ser xustificado e
individual (salvo aquel alumnado que precise
axuda dunha persoa coidadora, a cal levará todas
as medidas de protección).

ORGANIZACIÓN DAS  SAÍDAS ● Cinco minutos antes da fin da xornada lectiva
diaria, habilitaranse as tres portas da fachada
principal do centro e outra no laterial do mesmo
como vías de saída do mesmo, quedando
prohibida a entrada a calquera persoa allea ao
centro.

● As escaleiras de subida serán só de baixada ao
final de cada xornada lectiva para facilitar a saída
do alumnado.

● O profesorado a quen corresponda a última hora
lectiva previa á saída preocuparase de que o
material estea recollido e desinfectado polo
alumnado e que estea preparado para saír
ordenadamente, respectando a distancia de
seguridade, no horario establecido, de xeito que
se eviten demoras, facéndose da seguinte
maneira:

○ 7 minutos antes de que soe o timbre,
sairán gradualmente os grupos situados
nos dous pasillos do segundo andar,
circulando pola dereita, en fila de a un,
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e usando as escaleiras máis próximas
as súas aulas. (o profesorado da aula
máis próxima ás escaleiras abrirá a
porta e indicará ao seu alumnado que
saia ordeadamente, de un en un e
mantendo a distancia de seguridade.).
Comprobado que non queda ningúen
na aula, avisará ao profesor/a da
seguinte aula, que xa estará na porta
observando, que fará o mesmo e así
sucesivamente. Unha vez que baixen
os grupos do segundo andar, un
profesor/a de garda de transporte
avisará ao profesorado do 1º andar (Os
grupos situado nos talleres ou na
biblioteca esperarán o seu turno de
saída cando o indique un dos
profesores de garda que estará situado
no hall do centro.)

● Cada nivel sairá do centro usando o conxunto de
escaleiras asignadas.

● O segundo profesor de garda regulará a saída do
alumnado cara o transporte escolar, evitando as
aglomeracións.

CIRCULACIÓN POLO CENTRO ● A circulación en calquera momento do día (saídas
ao baño, ás aulas de música, informática,
ximnasio…) levarase a cabo pola dereita,
seguindo as marcas do chan e mantendo a
distancia de seguridade.

● O uso do elevador debe ser xustificado e
individual (salvo aquel alumnado que precise
axuda dunha persoa coidadora, a cal levará todas
as medidas de protección)

CAMBIOS DE AULA ● Na medida do posible, mediante a asignación de
grupos ou de horarios, a norma xeral é que o
alumnado non cambiará de clase agás nos
supostos excepcionais.

● O alumnado debe permanecer no seu sitio
durante os cambios de clase.

● O profesorado de Educación Plástica, Educación
Física ou Tecnoloxía acudirá a buscar ao grupo
co que teña clase, salvo nos casos nos que o
alumnado proceda de diferentes grupos (nestos
supostos, o alumnado dirixirase a aula específica,
en fila, de 1 en 1, gardando a distancia de
seguridade).

● No caso de que o alumnado de diferentes grupos
teña que acudir ás aulas das materias non
comunes, o fará en fila, de 1 en 1, e mantendo a
distancia de seguridade.

● A saída será ordenada e continua, de 1 en 1,
deixando a distancia de seguridade.

● Se houbera outro grupo na nova aula agardarase
a que saia por completo o grupo anterior antes de
entrar.

ESPAZOS PARA O RECREO ● Establecéronse saídas escalonadas dos
diferentes niveis.

● Nos días de choiva ou temporal, o alumnado
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permanecerá nas súas aulas, coa portas abertas
e saíndo en quendas establecidas polo
profesorado ao pasillo da súa zona
correspondente.

● O alumnado estará repartido en catro zonas,
correspodentes aos catro niveis.

TITORÍAS COAS FAMILIAS
Para solicitar unha titoría será obrigatoria a cita previa,

empregando calquera das canles habituais: contactando por

vía telefónica co centro, comunicándoo o alumnado ao

profesorado titor ou a través da aplicación “abalar móbil”.

Empregaranse os seguintes sistemas:

● Telefónico (na hora indicada no horario
do profesorado titor ou nunha hora
establecida polo mesmo)

● Telemático (se así o considera o
profesorado titor), usando a aplicación
“abalarmóbil”.

● Presencial: Soamente indicado para os
casos nos que o uso dos dous
primeiros sistemas fora imposible ou
cando as circunstancias esixan unha
xuntanza presencial. Neste caso, a
xuntanza levarase a cabo na sala de
reunións da zona de dirección,,
debidamente ventilada e garantindo as
medidas prevención (máscara, hixiene
de mans, distancia social e, se fora
preciso, mampara). Se na reunión fora
preciso amosar algunha proba escrita,
avisarase con anterioridade, para poder
facer copias da mesma e evitar a
manipulación conxunta.

BIBLIOTECA ● A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu
aforo.

● O equipo de biblioteca (PLAMBE) sinalizará os
postos, seguindo as indicacións do equipo Covid,
nas mesas que poden ser utilizados de xeito que
se manteña a distancia de seguridade.

Protocolo de acceso á biblioteca:

● O espazo deberá solicitarse con antelación para
que lle sexa concedido o seu uso.

● Deberán hixienizar as mans todos os usuarios,
tanto á entrada como á saída da mesma e
limparán os postos usados cando rematen.

● O préstamo de libros e outros materiais
realizarase do xeito habitual, aínda que o devolto
deberá desinfectarse e permanecer en
estanterías como mínimo 24 horas antes de
volver aos andeis.

● Antes e despois de empregar os equipos
informáticos será necesario que os usuarios
realicen unha limpeza de mans e desinfección
dos elementos de uso (teclado e rato)

USO DA AULA DE TECNOLOXÍA /LABORATORIOS ● Por norma xeral, o profesorado acudirá a buscar
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ao alumnado co que teña clase, salvo nos casos
nos que proceda de diferentes grupos (nestos
supostos, o alumnado dirixirase a aula específica,
en fila, de 1 en 1, gardando a distancia de
seguridade).

● Estableceranse as medidas axeitadas para que o
alumnado especimalmente sensible poida
desenvolver as actividades.

● Os equipos de protección individual que non
formen parte do equipamento propio do alumnado
deberán estar perfectamente hixienizados para o
seu uso.

● O uso das ferramentas e dos equipos de traballo
planificarase de xeito que a realización da
práctica supoña a mínima manipulación posible.
Deberán ser hixienizados antes e despois de
cada actividade para o seu uso polo seguinte
grupo ou alumno/a.

● Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser
informado sobre as medidas e recomendacións a
seguir

● Na medida do posible, o alumnado traerá da casa
o material propio para o desenvolvemento da
actividade.

● Manterase a distancia de seguridade no caso de
ter que traballar en grupos.

USO DA AULA DE MÚSICA ● Para evitar aglomeracións na porta de entrada da
aula de música, o profesorado de música acudirá
á aula ordinaria do grupo co que teña clase para
acompañalo.

● Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser
informado sobre as medidas e recomendacións a
seguir.

● A organización da aula de música será a mesma
que na aula ordinaria no referido a situación das
mesas e das sillas do alumnado.

● Antes e despois de usar calquera instrumento
dos dispoñibles da aula, desinfectarase co kit de
desinfeción de cada alumno/a.

● Nos casos de utilización de instrumentos de vento
(especialmente no caso da frauta) nas clases de
música ou nos exercicios de canto a distancia
interpersonal elevarase a 3 metros.

USO  DO XIMNASIO ● O persoal de conserxería abrirá as portas antes
do comezo da xornada lectiva para proceder a
súa ventilación antes do comezo da primeira
sesión.

● As portas do ximansio permanecerán abertas
durante toda a xornada lectiva para que a
ventilación do mesmo sexa continua.

● Os desprazamentos ao ximnasio levaranse a
cabo en fila, mantendo a distancia de seguridade
e circulando pola dereita.

REORGANIZACIÓN DE ESPAZOS
Para poder desdobrar os grupos habilitáronse as seguintes

aulas específicas:

● 1 aula de Educación Plástica.
● 2 aulas de Música.
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● 2 aulas de informática.
● 1 aula de francés.

REORGANIZACIÓN DA LIMPEZA ● Limpeza e desinfección de baños, 3 ao día, 2 na

quenda de mañá e 1 na quenda de tarde.

● Limpeza e desinfección de vestiarios do ximnasio.

● Limpeza e desinfección de pomos, pasamáns e

portais de entrada e saída.

● Limpeza e desinfección de espazos de traballo:

dirección, administración e conserxería.

● Limpeza e desinfección da sala COVID.

● Limpeza e desinfección de aulas e talleres.

● Limpeza e desinfección de sala do profesorado.

● Limpeza e desinfección de biblioteca e ximnasio.

● Vaciado de papeleiras.

USO DOS ASEOS ● Por norma xeral, o alumnado usará os aseos
correspondentes ao seu andar.

● Existe cartelería nas portas de entrada aos aseos
que indica as normas do seu uso.

● O uso dos aseos limitarase a dúas persoas por
cada aseo.

● O alumnado que teña que esperar, o fará nas
sinalizacións colocadas no chan e, no seu
defecto, mantendo sempre a distancia de
seguridade.

● O alumnado deberá hixienizar as mans á saída
do mesmo.

● Durante os recreos e nas entradas e saídas do
centro haberá profesorado de garda vixiando o
aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a
distancia nas ringleiras de entrada e saída.

● O público en xeral que non teña a condición de
persoal do centro non poderá usar os aseos sen
comunicalo previamente e con permiso do
persoal do centro.

● Antes da baixada ao recreo, o profesorado que
teña clase nun mesmo andar, controlará o acceso
ordenado do alumnado aos aseos.

USO  DA CAFETERÍA
A cafetería contará con:

● Xel Hidro alcohólico.
● Panos desbotables.
● Cartelería sobre a prevención da transmisión da

COVID19.
● Sinalizacións de circulación e de espera de

quenda.

Normas xerais:

● Non poderá haber máis de tres alumnos/as
comprando  á vez no interior da cafetería.

● Habilitouse na cafetería unha ventanilla exterior
para que o alumando poida comprar.

● O alumnado atenderá ás sinalizacións no chan
para circular de forma correcta.

● O alumnado non poderá permanecer nin
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consumir no interior da cafetería debido á
limitación de espazo.

● Recoméndase ao profesorado non consumir no
interior da cafetería e de facelo, terá un aforo
máximode catro persoas.

Quendas:
● Cando haxa tres alumnos/as no interior da

cafetería, o resto esperará no exterior, mantendo
a distancia de seguridade marcada no chan.

● O alumnado soamente poderá acudir unha vez
durante toda a xornada para comprar o que
precise.

Persoal:
● Uso obrigatorio de mascarillas.
● Hixiene de mans continua, sobre todo no

momento de servir os pedidos.
● Desinfectar o espazo da cafetería dúas veces ao

día, como mínimo.
● Mantemento da distancia de seguridade.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ● Non se levarán a cabo eventos, actos masivos,
nin actividades que supoña unha grande
cantidade de xente, ademais de evitar aquelas
actividades no centro que supoñan a mestura do
alumnado de diferentes grupos de convivencia o
clases, así como as que exixan unha especial
proximidade.

● Os eventos deportivos ou celebracións que teñan
lugar nos centros educativos realizaranse sen
asistencia de público.

● As actividades que se leven a cabo deben
observar as seguintes premisas:

○ Todas as actividades comunicaranse
previamente á dirección do centro ou a
algún membro do equipo Covid para ter
coñecemento das mesmas.

○ Informarase as familias das normas que
se observarán na realización das
actividades.

○ No caso de quedar a comer no centro
ao mediodía, o alumnado estará baixo
supervisión continúa do profesorado
nun espazo determinado, quedando
prohibido a circulación polos pasillos.

○ A comida a traerá o alumnado da casa,
quedando prohibido que saia a
comprala ou a recibila de calquera
outra persoa allea ao centro.

○ Non se mezclará alumnado de
diferentes niveis, debido á organización
dos grupos estanco.

○ Sempre que o tempo o permita,
recoméndase realizar as actividades ao
aire libre, mantendo as medidas de
seguridade.

● As saídas didácticas poderanse levar a cabo
respectando a normativa vixente, sobre todo en
canto ao aforo de museos e as de transporte.

● Aconséllase a realización das actividades dentro
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do mesmo concello e ao aire libre, sendo unha
boa oportunidade para explotar os recursos que
ofrece o entorno do centro.

XUNTANZAS DAS ANPAS E DO CONSELLO ESCOLAR
ANPA:

- As reunións das xuntanzas da ANPA poderán levarse a

cabo a través de dous sistemas:

● Reunións presencias da xunta directiva debido o
seu número reducido de membros, si así o
solicitan. A xuntanza levarase a cabo nunha aula
ordinaria ventilada e desinfectada previamente e
atendendo ás medidas de seguridade.

● Reunións telemáticas cando o número dos
asistentes á xuntanza sexa moi elevado e ata que
a situación epidemiolóxica non cambie.

CONSELLO ESCOLAR:
● As reunións do Consello Escolar levaranse a

cabo de xeito telemático sempre e cando a
situación así o requira.

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS A comunicación coas familias levarase a cabo a través dos

seguintes sistemas:

● Mensaxe a través de “Abalarmóbil”.
● Páxina web do centro.
● Contacto telefónico.
● Contacto presencial (cando sexa necesario)

”.

ç

ORGANIZACIÓN DA PRESENTACIÓN DOS CURSOS
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Ao longo do presente curso o alumnado terá que seguir cos hábitos adquiridos durante o
pasado. Por esta razón as presentacións dos diferentes niveis faranse en tres días
diferentes:

● O día da presentación o alumnado, a medida que chegue ao centro, dirixirase e
esperará na pista deportiva exterior ou ao pórtico de acceso ao ximnasio (en caso de
chuvia), onde estarlá o profesorado titor e o equipo directivo. Irase chamando un por
un ao alumnado de cada grupo e subirá a súa aula correspondente co profesorado
titor, en fila, e mantendo a distancia de seguridade.

● O profesorado titor permanecerá co seu grupo correspondente ata o final da
xornada, sendo o encargado/a de informar das novas normas de organización e
funcionamento e doutros aspectos académicos.

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.

Medidas de prevención:

- Evitar aglomeracións:

● Adiantando a hora de entrada ao centro.
● Establecendo diferentes rutas de entrada e de saída para cada nivel.
● Establecendo quendas de recreo.
● Delimitando as zonas exteriores e interiores de recreo.
● Regulando o acceso aos baños e á cafetería.
● Mantendo a distancia social.

- Distancia social:

● Habilitación de aulas para os desdobres dos grupos.
● Desprazamento en fila do alumnado.
● Evitar situacións de contacto físico.

- Responsabilidade individual:

● Compromiso do profesorado para levar a cabo diariamente o autotest antes de
acudir ao centro e avisar en caso de ter sintomatoloxía.

● Compromiso por parte das familias para levar a cabo aos seus fillos/as diariamente o
test (temperatura, presenza de tose seca, dificultade respiratoria, perda de olfato,
gusto, dor muscular, fatiga severa ou diarrea) e de non envialos ao centro se
presentan algúns dos síntomas compatibles coa COVID 19.
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● Cartelería informativa para a prevención dos contaxios:
○ Como poñer e levar a máscara correctamente.
○ Como lavar as mans correctamente.
○ Marcadores indicativos da distancia de seguridade.
○ Marcadores de puntos de espera.

Medidas de hixiene:

- Hixiene xeral do centro:

● Reorganizar as quendas de limpeza para unha desinfección continuada.
● Establecer un control da ventilación correcta e abundante das aulas ordinarias e

específicas.
● Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado.

- Hixiene persoal:

● O alumnado deberá traer un kit de limpeza: xel hidroalcohólico e varios panos
desbotables ou Klenex para limpar os seus postos.

● Usar os dispensadores de xel hidroalcohólico colocados nas portas das aulas e nos
pasillos.

● Facer 5 limpezas e desinfección das mans ao longo da xornada lectiva.
● Tusir ou esbirrar contra o cóbado, evitar tocar a cara ou levar obxectos á boca.
● Aprender a manipular correctamente as máscaras.

- Rutinas:

Corresponde ao alumnado e ao persoal que traballamos no centro adquirir hábitos
de desinfección dos espazos e elementos coomúns usados durante a xornada lectiva, por
una cuestión de respeto, educación cívica e ben común.
Exemplos:

● Antes de usar un ordenador, debo, como usuario, coller un pano con xel e
desinfectar o teclado e rato, acción que debo repetir cando finalice o seu uso.

● Limpeza de elementos propios de traballo: cada mestre ou cada alumno ten uns
elementos de emprego persoal, como son a mesa de traballo, bolígrafos, etc. É moi
saudable interiorizar a limpeza deses elementos de xeito periódico, o que non exime
da limpeza que poida facer o persoal de limpeza. ◦ Exemplo: A mesa, como espazo
de traballo propio, pode ser receptora de gotículas e o feito de pasar un pano con xel
axuda a manter limpa e desinfectada esa zona de contacto case permanente. Esta
actuación serve como complemento á posterior desinfección d@s compañeir@s de
limpeza.
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● Facilitar o labor do persoal de limpeza: realizar a desinfección dos espazos comúns
e elementos de traballo, deixar ben colocadas as sillas ou non tirar papeis ao chan,
son accións que repercuten no traballo doutras persoas, neste caso no persoal de
limpeza, para que poida optimizar o seu tempo na desinfección dos diferentes
espazos.

Medidas de protección:

● O centro dispón dos seguintes elementos de protección:
○ Dispensadores de xel hidro alcohólico no exterior de cada aula e nas zonas

comúns.
○ Panos desbotables e xel hidroalcólico no interior das aulas.
○ Mamparas de protección nas zonas de dirección, administración e

conserxería.
○ Sala de illamento para posibles casos de COVID 19.
○ Alfombras desinfectantes nas portas de entrada.
○ Luvas e mamparas faciais.
○ Cintas de baliza para limitar zonas de acceso.
○ Mamparas nos grupos de 3º e 4º da ESO.

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 as primeiras semanas de curso debemos reforzar a utilización da aula
virtual do centro para consolidar o seu uso xeneralizado no alumnado de 2º, 3º e 4º da ESO
e formando nesta ferramenta ao novo alumnado de 1º da ESO e ao profesorado de nova
incorporación, ademais de resolver as dúbidas das familias, para estar preparados no caso
da suspensión da actividade lectiva, polo que levaremos a cabo as seguintes accións:

● Formación básica, a distancia, no uso da plataforma para o alumnado (e familias)
destinada a adquirir as seguintes destrezas:

○ Creación dun usuario e unha contrasinal na aula virtual do centro.
○ Acceso á plataforma.
○ Acceso aos grupos de cada materia.
○ Visualizar os contidos de cada materia.
○ Recepción e envío de tarefas.
○ Envío e recepción de mensaxes.
○ Uso das videollamadas a través do sistema “webex”.

11



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

IES PLURILINGÜE A CACHADA

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n
15930 BOIRO - A CORUÑA
881 86 67 17   ·  881 86 67 18
ies.acachada@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesacachada

● Formación básica para o novo profesorado destinada a adquirir as seguintes
destrezas:

○ Creación dun usuario e unha contrasinal na aula virtual do centro.
○ Acceso á aula virtual do centro..
○ Acceso aos grupos de cada materia.
○ Visualizar os contidos de cada materia.
○ Recepción e envío de tarefas.
○ Envío e recepción de mensaxes.
○ Acceso e uso das videollamadas a través do sistema “webex”.

● Establecemento de canles de comunicación coas familias usando:

○ Correo electrónico corporativo do centro, para recibir consultas ou
transmitir información.

○ Abalarmóbil, para enviar mensaxes e avisos.
○ Contacto telefónico, para expresar dúbidas, facer consultas de carácter

xeral ou solicitar citas co profesorado titor ou cos membros da dirección.
○ Contacto presencial (sempre e cando sexa necesario e posible)

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades
grupais de acollida e cohesión.

Alumnado e familias seguen a estar sometidas a unha grande presión psicolóxica
por mor da actual situación epidemiolóxica, polo que a atención aos aspectos emocionais é
un dos obxectivos deste curso para que, pouco a pouco, o alumnado aprenda a canalizar as
súas emocións, frustracións e inquedanzas e a relacionarse doutra maneira cos demais.

Por esta razón, o profesorado, coordinado polo Departamento de Orientación, e en
colaboración co profesorado titor, e de outros organismos traballará no establecemento dun
programa de saúde emocional, posto en práctica durante o curso 2020/2021.
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