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1. Introdución 
 
O presente documento xorde da necesidade de adaptar o proceso de incorporación do alumnado ás 
aulas no curso 2020-2021 como consecuencia da incidencia da crise orixinada pola Covid-19 que, 
no curso anterior, supuxo a suspensión das actividades lectivas presenciais e, no actual, logo dunha 
intensa actividade normativa e de cambios profundos na estrutura organizativa dos centros 
docentes, esixe a implementación de medidas tendentes a asegurar o mantemento dos espazos 
académicos como lugares seguros fronte á pandemia. 

 

2. Obxectivos 
 

2.1. Establecer o período de adaptación á “nova normalidade” que afecta á comunidade 
educativa de xeito semellante ao resto da actividade social. 

2.2. Adaptar o funcionamento e a organización do centro ás circunstancias excepcionais 
introducidas polo contexto pandémico. 

2.3. Aplicar a normativa autonómica, basicamente protocolos de actuación e instruccións 
ditadas ao longo dos meses de xuño a setembro, que se recollen nos anexos adxuntos. 

2.4. Reformular as normas de funcionamento do centro, como horarios de alumnado e 
profesorado, entradas e saídas, regularización de espazos, réxime sancionador por incumprimento 
das normas sanitarias. 

2.5. Contribuír ao éxito educativo e formativo do alumnado de todos os niveis do centro a 
partir das seguintes medidas: 

- adaptando o currículo ás necesidades de partida do alumnado, afectado xa no curso anterior 
pola incidencia do confinamento na súa evolución académica. 

- detectando as carencias previas no proceso de ensino para suplilas, na medida do posible, 
introducindo medidas de apoio, adaptación ou programas de reforzo educativo. 

- reforzando as funcións titoriais e de apoio educativo dentro do centro. 
- intensificando as funcións de apoio, educativo e emocional, e de orientación vocacional 

que son específicas do departamento de Orientación do centro docente. 
- desenvolvendo, baixo a dirección do orientador do centro, as medidas tendentes a minorar 

os efectos socio-emocionais e psicolóxicos vividos durante esta situación post-Covid, actualizando 
as medidas contidas no Plan de Acción Titorial e planificando estratexias para a superación das 
dificultades académicas, de conduta e de convivencia. 

2.6. Analizar e detectar as necesidades tecnolóxicas ou telemáticas do alumnado e do 
profesorado, informando ás autoridades educativas e ao resto das administracións públicas 
competentes. 

2.7. Perseguir a idea de equidade na consecución dos obxectivos xerais do Proxecto 
Educativo de Centro, concentrando esforzos naquel alumnado máis desfavorecido na súa realidade 
socioeconómica ou persoal (alumnado con NEE). 

2.8. Determinar, no seu caso, os cambios metodolóxicos para afrontar unha nova fase de 
ensinanza a distancia. 

2.9. Establecer as canles de comunicación entre a comunidade educativa -Dirección, Equipo 
Covid, Claustro de profesorado, alumnado e familias- e entre o centro docente e as administracións 
educativas e sanitarias. 

2.10. Publicar a información necesaria para que toda a comunidade educativa coñeza o 
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novo contexto organizativo para conseguir o mellor desenvolvemento das condicións que aseguren 
a integridade física e sanitaria, a seguridade e o compromiso de toda ela para acadalo. 

2.11. Actualizar a información referida no ítem anterior a través dos medios telemáticos 
dispoñibles: Abalar móbil e páxina Web do centro. 

2.12. Conseguir o compromiso de toda a comunidade educativa en relación ao respecto ás 
normas que se vaian introducindo nas NOFC para reforzar o respecto mutuo e a convivencia neste 
contexto de especial esixencia. 

 
 

3. Desenvolvemento do plan de acollida: 
 

3.1. En relación co profesorado 
Antes do inicio das clases comunicarase ao profesorado que exerza o cargo de titoría as 

funcións concretas na xornada de recepción dos diferentes grupos de alumnado. 
 

3.2. En relación co alumnado 
 

3.2.1. Presentación no centro: 
 

Mércores, 23 de setembro: 1º e 2º ESO, 1º de Bacharelato e 1º dos Ciclos Medio e Superior. 

Xoves, 24 de setembro: 3º de ESO, 2º de Bacharelato e 2º dos Ciclos Medio e Superior. 

Venres, 25 de setembro: 4º de ESO e 1º e 2º de Formación Profesional Básica. 

 
O horario de atención ao alumnado será o habitual, de 8:45 a 14:30 horas (excepto ciclos). 

Na primeira hora, o equipo directivo dará a benvida ao alumnado de cada xornada; de seguido, as 
persoas titoras de cada grupo desprazaranse co seu grupo á aula determinada, onde se incidirá nas 
novas formas de actuación dentro do recinto escolar; finalmente, a partir da 3ª hora o profesorado 
seguirá o horario lectivo asignado. 

Seguindo instrucións da CEUFP, a incorporación do alumnado é sucesiva pero acumulativa, 
é dicir, o alumnado presentado o primeiro día asistirá tamén o segundo e o terceiro día, e o 
incorporado o segundo día asistirá tamén na xornada do venres. 

 
3.2.2. Entrada e saída do centro: 

 
O profesorado de garda velará para que non se produzan concentracións de alumnado nas 

dársenas nin no interior do recinto escolar. O alumnado, tanto o que é usuario do bus escolar, como 
o que emprega medios privados, deberá incorporarse á súa aula de primeira hora inmediatamente, 
sen esperar o toque do timbre que marca o inicio da clase de primeira hora. 

O profesorado con clase a primeira hora deberá estar presente na aula que teña asignada polo 
menos dez minutos antes do inicio da clase presencial, para recibir o alumnado a medida que este se 
incorpore ao centro. O profesorado de garda deberá vixiar que o alumnado accede ás
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aulas pola entrada que teña asignadas. Ordenará que limpen as mans con xel hidroalcóholico e 
asignará os pupitres. En cada aula terá un sobre con etiquetas onde o alumnado anotará o seu nome e 
o colocará na parte superior esquerda do seu pupitre (só nas aulas de referencia) 

Timbre entre clases do modo habitual. 
Ao remate da xornada lectiva, o timbre soará dúas veces: a partir da primeira o alumnado 

limpará con desinfectante a súa mesa e a súa cadeira con desinfectante e as súas mans co xel 
hidroalcohólico. Na segunda, o alumnado evacuará o edificio seguindo a orde establecida: en 
primeiro lugar o alumnado dos pisos superiores e en último lugar o do piso inferior. Todo o 
alumnado deberá dirixirse, mantendo as distancias de seguridade, aos autobuses escolares ou aos 
transportes particulares. 
Avisarase o alumnado que non debe deixar ningún tipo de material nos pupitres baixo ningún 
concepto. 

 
3.2.3. Saídas e entradas dos recreos (excepto ciclos): 

 
O profesorado con clase antes de cada recreo organizará a saída do alumnado dun xeito 

ordenado, conforme ao seguinte protocolo: 
- O timbre soará dúas veces, cun intervalo de 3 minutos. A partir do primeiro, o alumnado 

limpará a súa mesa e a súa cadeira cos produtos dispoñibles na aula, limpará as súas mans con 
desinfectante e esperará a que o/a profesor/a ordene a saída. 

- En primeiro lugar desaloxarase o segundo piso, despois o primeiro e, por último, a planta 
baixa. O profesorado de garda nesa hora, vixiará os desprazamentos dentro do edificio, 
repartíndose, de ser posible, os pisos. 

- Ao remate do recreo, o timbre soará outras dúas veces. Na primeira chamada volverán ás 
aulas os cursos que ocupan a planta superior; na segunda, os das outras dúas. 

 
 

3.2.4. Presentación das titorías: 
 

O/a titor/a contará coa “carpeta de titoría” como axuda para o desenvolvemento da súa 
función. Ademais das funcións organizativas habituais -benvida e presentación, comprobación de 
listaxes e materias, publicación do horario e do equipo docente do grupo- prestará especial atención, 
sobre todo nos cursos máis baixos, a explicar as medidas de hixiene e de uso de espazos e dos 
movementos no centro e resolver as cuestións suscitadas polo alumnado. 

Especial atención merecerá a comunicación dos integrantes do Equipo Covid e os teléfonos 
destes, así como do procedemento de información do alumnado e/ou as familias da inasistencia 
dalgún/ha alumno/a a clase. De igual maneira, explicarase a todo o alumnado da titoría o 
procedemento de autoavaliación clínica da Covid-19 que figura nos anexos. 

As persoas titoras recollerán do alumnado a Declaración Responsable asinada polo/a 
pai/nai/titor/a legal ou polo propio/a alumno/a no caso de ser maior de idade. A persoa titora contará 
cunha listaxe do alumnado que xa entregou a declaración e cotexará a lista para comprobar que 
todos a entregaron.  

Taquillas e ascensores rexiranse polas normas comúns, co control necesario no caso do 
ascensor. 

No primeiro recreo e durante a 3ª hora, o alumnado de 1º de ESO, acompañado por un 
membro do equipo directivo e a titora, percorrerá as instalacións do centro, xa que este 
coñecemento non puido efectuarse a finais do curso anterior como é habitual.
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No caso do alumnado de 1º de ESO, o orientador explicará as funcións do seu departamento ao 
alumnado destes grupos. 
 
 

3.3. En relación ás familias 
 

A primeira reunión da Dirección coas familias de ESO e FP Básica está prevista para o día 21 
de setembro, en horarios escalonados para cada nivel. 

A Dirección do centro informará ás familias das cuestións máis relevantes para o 
desenvolvemento do curso: 

 
- Normativa que se vai aplicar no centro. 
- Integrantes do Equipo Covid e teléfonos de contacto. 
- Centros de Saúde de referencia. 
- Declaración responsable. 
- Enquisa de autoavaliación clínica da Covid-19. 
- Medidas de hixiene, sanitarias e de continxencia. 
- NOFC e especial relevancia da xustificación das faltas a través de Abalar móbil ou dos 
teléfonos do Equipo Covid. 
- Xustificación de faltas de asistencia. 
- Plan de Acción Titorial (na web) e funcións de orientación. 
- Programas de reforzo solicitados. 
- Comprobación de datos familiares de contacto. 
- Conectividade de rede de internet. 
- Repositorio de impresos na páxina web do centro. 
- Autorizacións documentais para recollida do alumnado por terceiros. 

 

Ciclos formativos 
Nota: como consecuencia das obras do cableado eléctrico que se están a realizar nos talleres 
do edificio histórico, e da imposibilidade material de dotar as aulas de Administración de 
mamparas de protección, a presentación e as actividades docentes para os Ciclos Formativos, 
tanto de diúrno como de nocturno, atrásanse ata o luns, 28 de setembro. 

 
 
3.4.1 Ciclos Formativos familia ADMINISTRACIÓN 

 
Modalidade ordinaria 
A presentación de 1º do ciclo medio e de 1ª do ciclo superior será o día 23 de setembro ás 9:00 h. 
O comezo de clase será o día 24 no horario lectivo que lles corresponda. 
A presentación de 2º do ciclo medio e de 2º do ciclo superior será o día 24 de setembro as 9:00 h. 
O comezo das clases será o día 25 no horario que lles corresponda 
O día da presentación os titores acompañaranos ás súas aulas e explicaranlles ás normas COVID e 
de funcionamento do ciclo e do centro. Así mesmo, informaranos da súa franxa horaria e da 
peculiaridade da saída a última hora de clase da mañá. 
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Modalidade Adultos 
 
A presentación dos ciclos de adultos será o día 23 ás 18:00 h. O comezo das clases será o día 24 no 
horario lectivo que lles corresponda. O día da presentación, os/as titores/as acompañaranos ás súas 
aulas e explicaranlles as normas COVID e de funcionamento do ciclo e do centro. 

 
3.4.2 Ciclos Formativos familia ELECTRÓNICA 

 
Modalidade ordinaria 
A presentación dos 1º cursos, tanto medios coma superiores, será o día 23 de setembro as 9:00 
h. O comezo de clase será o día 24 no horario lectivo que lles corresponda. 
A presentación dos 2º cursos, tanto medios coma superiores, será o día 24 de setembro as 9:00 
h. O comezo das clases será o día 25 no horario que lles corresponda 
O día da presentación, os/as titores/as acompañaranos á súa aula e explicaranlles as normas COVID 
e de funcionamento do ciclo e do centro. Informaranos da súa franxa horaria e da peculiaridade da 
saída a última hora de clase da mañá. 

 
Modalidade Adultos 

 
A presentación dos ciclos de adultos será o día 23 ás 18:00 h. O comezo das clases será o día 24 no 
horario lectivo que lles corresponda. O día da presentación, os titores acompañaranos ás súas aulas 
e explicaranlles as normas COVID e de funcionamento do ciclo e do centro. 

 

3.5. ESA 
A presentación dos cursos de 1º e 3º será o día 23 de setembro ás 18:10 h.. Serán chamados por lista 
e, despois dunha breve introducción, subirán á aula coa súa titora, quen lles explicará as normas 
COVID e aspectos do funcionamento do ciclo e do centro. As clases darán comezo o xoves, día 24, 
no horario que lles corresponda. 

 

4. Distribución Cursos/Aulas 
 
 

1º ESO-A Aula 25 
1º ESO-B Aula 24 
2º ESO-A Aula 28 
2º ESO-B Aula 12 
2º ESO-C Aula 13 
3º ESO-A Aula 22 
3º ESO-B Aula 23 
4º ESO-A Aula 27 
4º ESO-B Aula Laboratorio CCNN 
1º Bacharelato-A Aula 18 
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1º Bacharelato-B Aula 8 
2º Bacharelato-A Aula 6 
2º Bacharelato-B Aula 7 
FP Básica I Taller 6 
FP Básica II Taller 2 
1º ESA Aula 23 
3º ESA A Aula 27 
3º ESA B Aula 28 

 
 
 

5. Atención aos aspectos socio-emocionais 
 

As primeiras semanas do mes de setembro deberán centrarse -por parte da comunidade 
educativa, e en especial polo profesorado e o equipo de orientación do centro- en atender as 
circunstancias emocionais derivadas da nova situación socio-económica e a fenda orixinada polos 
especiais condicionantes da fase de confinamento. A comunicación, o diálogo e a empatía serán 
ferramentas necesarias para a integración do alumnado, sobre todo o de recente incorporación, na 
dinámica do centro. As experiencias ou as emocións vividas deberán ser punto de reflexión ante 
unha posible repetición das circunstancias que levaron ao confinamento nos meses de marzo a maio 
e, así mesmo, han servir como estímulo para a adquisición de hábitos saudables que redunden nun 
maior compromiso persoal e social dende perspectivas diversas: científicas, humanísticas, 
académicas ou profesionais. 

 
 

6. Normativa aplicable 
 

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 2020/21 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. 

 
ORDE do 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no 

Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase 
III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. 

 
INSTRUCIÓNS polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en 

materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud 
Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do 
Comité Clínico ao Protocolo do 22 de xullo de Adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de 
ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Versión 31-08-2020. 
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GUÍA RESUMO: INSTRUCIÓNS polas que se incorporan a declaración de actuacións 
coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema 
Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións 
sanitarias do Comité Clínico ao Protocolo do 22 de xullo de Adaptación ao contexto da Covid 19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Versión 31-08-2020. 

 
ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso 

académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o 
calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Avda. de Portugal nº 171 - 36350 Nigrán. Pontevedra 

Teléfono 886110369 – Fax 886110374 
ies.escolas.proval@edu.xunta.es. 

www.escolasproval.com 

UNIÓN EUROPEA 
FONDO SOCIAL 

EUROPEO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
D./Dª   ,  con  DNI  número  , 
como   pai/nai/titor   legal do  alumno/a    , 
matriculado no curso  , do centro educativo IES Escolas Proval 

 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 
QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se 

compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes 
supostos: 

 
- Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu 

pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo. 
 

- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a 
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 á persoa coordinadora COVID do centro. 

 
 
En  , a       de  de 2020. 

 
 
 
 

ASDO.    

mailto:ies.escolas.proval@edu.xunta.es
mailto:ies.escolas.proval@edu.xunta.es
http://www.escolasproval.com/
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