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1. XUSTIFICACIÓN  
 

Según Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 

académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato o centro educativo elaborará un “Plan de Acollida”.  

 

2. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
 

2.1 Inicio do curso 
 

Segundo a Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educatva pola que se establece a incorporación 

gradual do alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostdos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, as datas de inico do curso serán: 

Alumnos de primeiros cursos de Bacharelato e 1º de Ciclos Medios: 16 de setembro 

 

Alumnos de segundos cursos de Bacharelato e 2º de Ciclos Medios: 17 de setembro 

 

Alumnos de Ciclos de Formación Profesional Básica: 18 de setembro 

 

2.2 Uso da máscara 
 

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar 

máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda 

que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha 

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

necesario, como por exemplo no comedor. 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que 

presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse 

agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou 

dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten 

alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da 

máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa 

obrigada. 
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2.3 Horarios de entrada e saída 
 

Para tratar de evitar aglomeracións na entrada e saída do centro escolar, pautaranse as 

entradas e saídas do alumnado atendendo ao seguinte esquema: 

 

Edificio principal: 

2º de Bacharelato A e B (segundo andar) 

1º e 2º CMXA, 1º e 2º FPB INF, 1º FPB MV (segundo andar) 

 

Entrada 8:45 horas pola escaleira sinalizada  

Saída 14:15 horas pola mesma escaleira 

 

1º de Bacharelato A e B, 2ºFPB MV (primeiro andar)  

 

  Entrada 8:55 horas pola escaleira sinalizada 

  Saída 14:25 horas pola mesma escaleira 

 

Edificio de talleres e aulas para 1º e 2º do CM EV: 

   

Entrada 8:45 horas e saída 14:15 horas para o Taller 2 

Entrada 8:55 horas e saída 14:25 horas para o Taller 1 

 

Os horarios da tarde serán de 15:20 a 17:50 horas para os alumnos de Ciclos Medios 

que entran ás 8:45 horas. 

e de 15:30 a 18:00 horas para os alumnos de CM que entran ás 8:55 horas 

Para os alumnos de Bacharelato e de FP Básica o horario da tarde dos luns será de 15:20 

a 17:00 os que entran ás 8:45 horas e de 15:30 a 17:10 horas os que entran ás 8:55 

horas. 

 

 

2.4 Horarios dos recreos 
 

O horario de recreo do Centro será de 11:15 a 11:45 para os grupos que entran ás 8:45 

horas. 

O recreo será de 11:25 a 11:55 horas para os grupos que entran ás 8:55 horas 

 

No referente aos espazos de recreo, cando as condicións climatolóxicas o permitan, 

empregarase principalmente o patio exterior contando o mesmo coas dimensións 

suficientes para garantir a distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros. O 

profesorado de garda, será o encargado de vixiar e facer cumprir o distanciamento social 

no caso de que tal medida sexa necesaria. 
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Cando as condicións climatolóxicas non permitan facer uso do patio exterior, 

habilitarase o ximnasio do centro. O profesorado de garda será o encargado de velar 

polo cumplimento da distancia de seguridade entre o alumnado.  

 

 

Ao ser un centro educativo no que parte do alumnado supera a maioría de idade, o 

número de alumnos/as total redúcese nos recreos posto que os maiores de idade poden 

saír do recinto escolar. 

 

2.5 Titorías 
 

As titorías coas familias faranse preferentemente a través da vía telefónica ou 

telemática sempre que sexa posible. De non ser posible esta opción en casos 

excepcionais, poderanse levar a cabo reunión presenciais atendendo ás condicións de 

seguridade e utilizando o espazo habilitado para tal fin na entrada do edificio ou mesmo 

no exterior do edificio no patio do colexio. 

En todo caso será necesario solicitar unha cita previa para cada titoría a través do 

teléfono do centro (886110001).  

En caso de entregar documentación escrita, ésta será fotocopiada previamente para 

garantir a seguridade de familias e profesorado. 

 

2.6 Equipo directivo 
 

Primarán ao igual ca nas titorías as vías teléfonica e telemática sempre que sexa posible. 

En todo caso será necesario solicitar unha cita previa para cada titoría a través do 

teléfono do centro (886110001).  

 

2.7 Biblioteca 
 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. O equipo de biblioteca sinalizarán 

as 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. 

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 aínda que o devolto 

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo vintecatro 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. 

 

2.8 Aseos 
 

Os aseos están situados na planta baixa do centro ao lado da porta de entrada-saída. 



 
 
 

6 
 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu 

aforo. 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. 

 

3. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 
 

3.1 Prevención 
 

 

Unha das tarefas asignadas ao Equipo COVID-19 é asegurar que a información sobre os 

protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 

implantada nos centro educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade 

educativa.  

A tal fin os primeiros días, explicarase en profundidade e durante as primeiras semanas 

do curso os titores/as traballarán na adquisición dos seguintes hábitos:  

 

● Aprender a manipular de forma correcta a máscara. 

● Evitar tocarse ollos, nariz e boca. 

● Hixiene de mans 

● Tapar a boca cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar que se desbotará na 

papeleira de pedal con tapa. Se non é posible, tusir contra a flexura do cóbado. 

E incidir na limpeza de mans posterior. 

● Evitar situacións de contacto físico. 

● Non compartir o material propio. 

● Uso da máscara obrigatorio. O persoal docente e non docente comprometerase 

a realizar a enquisa de autoavaliación diariamente para non acudir ao centro 

con posible sintomatoloxía compatible coa COVID.  

● As familias comprometeranse a realizar a enquisa de autoavaliación 

diariamente e de non enviar ao alumnado ao centro se presentan algúns dos 

síntomas compatibles coa COVID.  

● Evitar aglomeracións nas entradas e nas saídas ao centro.  

● Puntualidade.  

● Acceder ao centro con cita previa para titorías ou para contactar co equipo 

directivo. 

● Regulación do uso dos aseos. 

 

3.2 Hixiene: 
 

O centro conta cos seguintes elementos de limpeza:  
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● Xel hidroalcohólico para todas as aulas (dispensadores de mesa) e na entrada 

do centro e de cada corredor (dispensadores de parede).  

● Panos desbotables en todas as aulas e baños.  

● Pulverizadores desinfectantes en aulas, espazo de illamento e conserxería. 

● Papeleiras de pedal (todas as aulas e espazos comúns)  

● Servizo de limpeza (en horario de mañá e de tarde) 

●  Dous termómetros un dixital e outro de infravermello. 

 

 

3.3 Protección: 
 

● Uso da máscara obrigatorio para o persoal docente, non docente e alumnado 

en todo momento no centro educativo. 

● Mamparas de metacrilato (conserxería, secretaría)  

 

4. ACCIONS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL 

DO ALUMNADO NECESARIA PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA 

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

PRESENCIAL. 
 

O equipo COVID do centro a través dos titores de cada grupo, identificará ao alumnado que teña 

dificultades de conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas 

oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios 

telemáticos. 

A persoa encargada das TIC será a encargada da xestión inicial das aulas virtuais (en colaboración 

cos respectivos titores/as de grupo) 

Dedicaranse tan pronto sexa posible, as sesións necesarias co alumnado para que se familiaricen 

co emprego da aula virtual do centro, aprendan e descargar os materiais e a subir as actividades 

que poidan realizar. 

O profesorado empregará a Aula virtual no ensino presencial para unha correcta preparación 

ante un posible ensino non presencial.  

Os alumnos e as súas familias deberán estar familiarizadas coas distintas vías de información e 

comunicación do centro educativo:   

 

Teléfonos   886.110.001 /002 /003 
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Correo electrónico ies.caniza@edu.xunta.gal 

 

Páxina web  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdacaniza/ 

 

 

5. ATENCION AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A 

REALIZACION DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESION 
 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) elevará propostas de ser o caso ao Departamento 

de Orientación, que será o encargado de deseñar, elaborar e coordinar actividades (xogos., 

dinámicas…) para traballar os aspectos sociais e emocionais.  

Estas actividades serán realizadas polo profesorado dentro de cada grupo.  

Prestaremos especial atención aos perídos de adaptación por parte de todo o alumnado, despois 

de tantos meses de permanencia na casa.  

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.  

Outro aspecto no que debemos incidir de forma transversal é a non difundir bulos e bromas 

relacionadas co virus. 

mailto:ies.caniza@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdacaniza/

