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As Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, FP 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, establecen no seu apartado segundo punto 

primeiro que “O equipo directivo do centro elaborará un programa de acollida que será presentado ao 

consello escolar” e que incluirá os 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. 

A - NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

Durante esta difícil etapa na que nos atopamos, solicitamos a colaboración de toda a comunidade 

educativa para facilitar o traballo do centro.  Non sabemos como vai evolucionar a pandemia, polo que 

pedimos especial atención aos comunicados que iremos enviando a través das canles oficiais das que 

dispoñemos. 

• CAMBIO DE HORARIO PARA ESTE CURSO: 

A entrada do alumnado realizarase segundo vaian chegando e por lugares diferentes. 

Non varía o horario xeral (8:30 a 14:10) (luns e mércores 16:00 a 18:30 para FP) (luns 16:00 a 17:40 

para ESO e BAC) 

Haberá un único recreo (10:50 a 11:30) 

A saída de mediodía realizarase de xeito gradual para evitar aglomeracións entre o alumnado entre 

as 14:00 e as 14:10. 
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• MODIFICACIÓNS REALIZADAS PARA ESTE CURSO: 

INFORMACIÓN SOBRE OS ESPAZOS: 

Áreas de entrada e saída do centro: 

Habilitáronse catro áreas de entrada e saída procurando minimizar os cruzamentos de grupos e 

primando a proximidade das aulas de cada grupo.  

Áreas para uso do alumnado no recreo: 

Partimos as contornas do centro en 3 grandes áreas de recreo destinadas ao alumnado dos grupos 

asignados.  

Medidas xerais nas aulas: 

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 MAIORITARIAMENTE na súa aula de referencia e no seu lugar 

permanente. Haberá algunhas excepcións e desdobres inevitables pero serán os mínimos polo que as aulas 

específicas dalgunhas materias serán empregadas para grupos de alumnado. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso 

de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor/a anterior para que finalice a súa clase 5 minutos 

antes, de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a 

profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a 

formación de aglomeracións de alumnado. 

Os cuartos de baño teñen aforo limitado, debe observarse o cartel que o sinaliza en cada porta de 

entrada aos mesmos. 

Uso de aulas específicas: 

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar 

pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar. 
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Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de desdobre, talleres,  

aulas de musica ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis 

compartido. 

Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e 

minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha 

distancia inferior a 1,5 metros. Nos espazos nos que polas súas características especiais resulte imposible 

manter o 1,5 metros de distancia instaláronse mamparas de separación. 

Uso da biblioteca: 

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

A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á 

mesma, se fose posible mediante petición previa. Enviarase toda a información ao respecto e promoverase o 

préstamo de fondos existentes así como das novas adquisicións seguindo a normativa. 

Como normas básicas de inicio queremos recordarvos que: 

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo  aqueles que poden ser 

utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 

(Estableceuse xa o número máximo de postos sentados neste espazo e como en todos os lugares non se 

poden realizar movementos do mobiliario) 

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. A xestión de préstamos 

levarase a cabo a través da vicedirección do centro. 

O material devolto permanecerá en caixas identificadas e illadas como mínimo catro horas antes de 

volver aos andeis.  

Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido 

mentres dure a situación excepcional. 
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Evitarase un uso indiscriminado deste espazo xa que ten unha capacidade limitada e unhas normas 

de seguridade e hixiene claras. 

Uso da cafetería e do comedor: 

A área de comedor está delimitada e será de uso exclusivo para ese fin. As mesas e cadeiras están 

dispostas seguindo as medidas de seguridade  e soamente se utilizarán para o comedor do alumnado. 

O espazo de cafetería interior será de uso exclusivo do profesorado e outro persoal do centro.  

Pola limitación de capacidade só poden permanecer 3 usuarios ao mesmo tempo de pé na barra.  

O resto de usuarios deberán permanecer sentados e mantendo as medidas de seguridade en todo 

momento (distancias e uso de máscara se non está a consumir)  

O profesorado utilizará este servizo en períodos diferentes ao do recreo que será de uso exclusivo do 

alumnado. O alumnado fará uso dos servizos da cafetería pola parte exterior dianteira na quenda que lle 

corresponda e mantendo a distancia interpersoal. 

Aula de convivencia e aula Covid: 

Durante este tempo de excepcionalidade non se poderá facer uso da Aula de Convivencia en ningún 

momento.  

A Aula Covid situarase na sala 003 (antigo departamento de galego) Esta sala é de uso restrinxido 

para casos sospeitosos de COVID-19 EXCLUSIVAMENTE. 

• INFORMACIÓN DE MOVEMENTOS POR GRUPOS : 

1º ESO: 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados. Non se 

agardará no exterior para non saturar o acceso. O alumnado dirixirase á súa aula circulando de xeito 

ordenado pola dereita onde agardará a chegada do profesorado.  

ACCESO RECINTO: pola porta peonil, respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. 

ACCESO AO CENTRO: porta principal, planta 1ª.   

RECREO: De 11:00-11:30. No patio dianteiro. 
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Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 11:00-11:15. 

SAÍDA: as 14:00 h pola mesma porta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 

2º ESO: 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados. Non se 

agardará no exterior para non saturar o acceso. O alumnado dirixirase á súa aula circulando de xeito 

ordenado pola dereita onde agardará a chegada do profesorado. 

ACCESO RECINTO: polo portón dianteiro, en fila e respectando a distancia de 1,5 m interpersoal. 

ACCESO AO CENTRO: porta principal, planta 0.   

RECREO: De 11:00-11:30. No patio dianteiro. 

Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 11:00-11:15. 

SAÍDA: as 14:00 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 

3º ESO e 1º FP BÁSICA: 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o 

alumnado dirixirase a súa aula circulando de xeito ordenado pola dereita. 

ACCESO RECINTO: polo portón dianteiro, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. 

ACCESO AO CENTRO: porta principal, planta 0.   

RECREO: De 11:00-11:30. No patio cuberto. 

Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 11:15-11:30. 

SAÍDA: as 14:05 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 

4º ESO (GRUPO A): 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o 

alumnado dirixirase a súa aula circulando de xeito ordenado pola dereita. 
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ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m 

interpersoal. 

ACCESO AO CENTRO: porta traseira (ó lado da aula de música), planta 0.   

RECREO: De 11:00-11:30. No patio cuberto. 

Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 11:15-11:30. 

SAÍDA: as 14:05 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 

4º ESO (GRUPO B): 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o 

alumnado dirixirase a súa aula circulando de xeito ordenado pola dereita. 

ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m 

interpersoal. 

ACCESO AO CENTRO: pola porta emerxencias planta 2.   

RECREO: De 11:00-11:30. No patio cuberto. 

Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 11:15-11:30. 

SAÍDA: as 14:05 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 

1º BACHARELATO: 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o 

alumnado dirixirase a súa aula circulando de xeito ordenado pola dereita. 

ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m 

interpersoal. As familias non entrarán ao recinto. 

ACCESO AO CENTRO: porta traseira (ó lado da aula de música), planta 0 

RECREO: De 10:50-11:30. No antigo aparcamento alumnado. 
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Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 10:50-11:00 deixando libre esa zona para o alumnado da ESO. 

SAÍDA: as 14:10 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 

2º BACHARELATO: 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o 

alumnado dirixirase a súa aula circulando de xeito ordenado pola dereita. 

ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m 

interpersoal. 

ACCESO AO CENTRO: pola porta emerxencias planta 2.   

RECREO: De 10:50-11:30. No antigo aparcamento alumnado. 

Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 10:50-11:00 deixando libre esa zona para o alumnado da ESO. 

SAÍDA: as 14:10 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 

CICLOS FORMATIVOS E 2ºFP Básica: 

HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o 

alumnado dirixirase a súa aula circulando de xeito ordenado pola dereita. 

ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m 

interpersoal. 

ACCESO AO CENTRO: polas portas emerxencia planta 0, 1 e 2 segundo a aula de referencia asignada. 

RECREO: De 10:50-11:30. No antigo aparcamento alumnado. 

Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona exterior sinalizada en 

horario de 10:50-11:00 deixando libre esa zona para o alumnado da ESO. 

SAÍDA: as 14:10 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
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• CONTACTO COAS FAMILIAS. 

Familias no centro e titorías: 

Mentres dure a pandemia, non se permitirá a permanencia no centro das familias, as titorías serán 

concertadas da seguinte forma: 

A familia concertará unha cita a través do correo electrónico do centro: 

ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es sinalando no asunto con que profesor ou profesora queren solicitar a 

cita, ou directamente ao correo do titor ou titora asignado a cada grupo.  

Se a familia non tivera correo electrónico poderá chamar ao centro para solicitar a cita.  

O titor porase en contacto con eles á maior brevidade posible. 

Reunións co equipo orientador do centro: 

As familias poderán solicitar cita chamando ao teléfono ou no correo do centro. Cando se concrete a 

cita, acordarase tamén a modalidade na que se levará a cabo tendo en conta o tema a tratar e a 

dispoñibilidade e medios (telefónica, telemática ou presencial). 

No caso de que a persoa de orientación decidira que estas foran presenciais, debido á especificidade 

ou complexidade das temáticas, contarase cun espazo físico suficiente para manter a distancia recomendada 

polas autoridades sanitarias. 

En ningún caso, e tal e como recolle o protocolo publicado pola Consellería, será posible a atención 

presencial coincidindo cos horarios de entrada/saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

Trámites no centro: 

Para a realización de trámites no centro (certificados, etc...) deben avisar antes por teléfono 988 788 

534 e nunca ir a secretaría ata que todo o alumnado estea nas súas aulas. 

 

B - ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

No centro hai designado un Equipo COVID co que terán que contactar para calquera incidencia sobre 

este tema. Está integrado por: 

COORDINADOR COVID: Jose Manuel Coedo Gómez 
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PROFESORAS COLABORADORAS COVID: Asunción Caneda Cabrera e Yolanda Matos Caridad 

Todo o persoal do centro usará máscara. Ademais, o equipo de limpeza distribuirase en quendas de 

mañá e tarde para dar cumprimento ás tarefas de limpeza e desinfección. 

PARA A DETECCIÓN PRECOZ DA ENFERMIDADE deberán realizar, antes da chegada ao centro, unha 

enquisa de auto avaliación dos síntomas (Está á vosa disposición neste enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus)  coa fin de comprobar se estes son compatibles 

cunha infección por SARS-CoV-2. Se vostede contesta afirmativo a algunha das preguntas deste test deberá, 

inmediatamente, chamar ao seu centro de saúde de referencia e avisar a un dos coordinadores COVID do 

centro escolar. 

A canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible 

será o teléfono do centro 988788534. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, non acudirá ao centro e contactará 

inmediatamente co seu centro de saúde.  

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas no 

anexo) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán 

coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, 

poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes 

facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR 

en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal 

do centro que convivan con elas NON PODERÁN ACUDIR AO CENTRO ata que se coñeza o resultado da proba 

e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado ao equipo COVID do centro. 

É obrigatorio o uso da máscara en todo o recinto escolar para o alumnado e para o persoal do 

centro.  Nas aulas, o alumnado estará situado seguindo as instrucións da Consellería. Non poderán compartir 

material. 

Durante as dúas primeiras semanas de curso, o profesorado/titores, explicarán aos seus alumnos e 

alumnas as medidas de hixiene xerais e as medidas especiais nas diferentes materias. 

En todos os espazos do centro disporá de xel hidroalcólico, xel desinfectante, papel e papeleiras 

axeitadas á normativa. 
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Para garantir a seguridade non haberá durante este curso, a non ser que mellore a situación, 

actividades extraescolares ou complementarias nin viaxes. Aínda así poderá haber excepcións, moi puntuais 

e autorizadas, se se pode garantir a distancia de seguridade cun número pequeno de alumnado. Tamén se 

poderán realizar sempre que sexan de forma telemática. 

 

C - ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO PARA O SEU 

DESENVOLVEMENTO NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CASO, NON PRESENCIAL. 

No mes de marzo a interrupción abrupta das clases presenciais supuxo poñer en marcha en moi 

pouco tempo toda a maquinaria dos contidos web e a formación básica de usuarios. 

É necesario comezar o curso 2020/2021 cunha serie de accións que faciliten e emprego deste 

recurso, independentemente de que se poidan retomar o ensino a distancia ou non. Deste xeito, se fose 

necesario volver ao ensino a distancia  o alumnado tería un maior grao de autonomía para continuar coa súa 

aprendizaxe. 

Os recursos que o centro pon a disposición do alumnado e familias para poder recibir docencia non 

presencial serán: 

• Acceso á aula virtual e á páxina web do centro. 

Na páxina web do centro atoparán as últimas novidades actualizadas, conta con apartados 

específicos para cada departamento didáctico. Tamén conta con apartados específicos de información 

relevante para o alumnado e familias. 

A aula virtual do centro empregarase para a formación a distancia en caso de que se suspenda a 

formación presencial. Cada alumno/a contará cunha conta de usuario. O profesorado creará cursos en cada 

un dos niveis e achegará material de traballo para o seu alumnado. 

• Acceso á aplicación ABALAR Móbil. 

Esta aplicación móbil empregarase para enviar información dende o centro ou os titores/as ao 

alumnado e familias. Poderase concertar cita co seu titor/a e xustificar faltas de asistencia. 

• Contacto directo co centro, para o cal se pode empregar: 

Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e realizar outro 

tipo de trámites. A dirección empregada será a corporativa: 
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ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es 

Teléfono: comunicación directa e inmediata: 

988 788 534 

As accións formativas que se levarán a cabo estarán dirixidas polo profesorado titor coa colaboración 

responsable de dinamización de TICs. 

Durante o primeiro mes os titores identificarán ao alumnado que teña problemas de conexión ou de 

equipamento nos seus fogares para dar conta desta situación á administración. 

Pódese consultar máis información ao respecto no plan de continxencia publicado na páxina web do 

centro, no apartado Covid-19. 

 

D - ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

• O aspecto máis importante a ter en conta neste comezo de curso 2020-2021 será o aspecto 

emocional. 

• Os cambios na forma de relacionarse na sociedade chegan tamén aos centros educativos. Nesta 

volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen contacto físico ou transmitir emocións sen 

poder mostrar parte das nosas facianas. 

• Tanto para o profesorado como para o alumnado supón un cambio enorme na interacción habitual 

e require dun tratamento específico nas aulas. 

• A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. 

Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e empatía, 

debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois calquera de nós podemos 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, debemos 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. 
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• Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a difusión de 

ruxerruxes, 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 instituto. 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 parentes 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 

atoparán no retorno ás clases. 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. Deste xeito podemos facelos 

partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios. 

Este programa de acollida está suxeito aos cambios pertinentes que se recollan na adaptación do 

protocolo xeral feito en función ás modificacións gobernamentais en materia educativa e de saúde pública. 

 

 

En Xinzo de Limia a 1 de Outubro de 2020 
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