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PROGRAMA DE ACOLLIDA

Recollerá  os  cambios máis  importantes  derivados  da  suspensión  da actividade lectiva  presencial  durante  o curso
2019/2020 para facilitar a  incorporación do alumnado. Substitúe aos cadernos de acollida que se entregaban ao inicio
de cada curso escolar.

TEMPORALIZACIÓN: nas dúas primeiras semanas do curso o profesorado titor dedicará os primeiros días de
clase a explicar todas estas novidades e cada profesor/a encargarase de lembrarlle o funcionamento da súa
clase.  O proceso de formación continuará no primeiro trimestre por parte do profesorado titor e /ou axentes
externos.

  11.22.1. Novas normas de organización e funcionamento do centro.

Existencia de carteis e sinalización en todo o centro.

A porta de entrada para o alumnado e persoal externo ao centro será a dobre porta, situada diante da conserxaría.

Cando o alumnado transportado chegue ao instituto, baixará dos autobuses de xeito ordenado (en fila de a un e
mantendo a distancia de seguridade) e por estrita orde de chegada dos mesmos. Ata que se finalice por completo a
baixada do alumnado dun autobús, o seguinte non abrirá as súas portas.

A continuación, o alumnado irase distribuíndo por grupos no vestíbulo tal e como está sinalizado no chan quedando
1º e 2º ESO máis preto das escaleiras dianteiras, ao carón da conserxería (polas que procederán a subir ás súas
aulas de referencia en canto toque o timbre ás 8.40h), e 3º e 4ºESO preto das traseiras, ao carón do ximnasio (polas
que accederán á clase ás 8.40h).

A porta de saída será a outra existente no vestíbulo.

Nas escaleiras a circulación será en fila de a un e circulando sempre pola man dereita, tanto para a subida e a
baixada e respectando a distancia de seguridade de 1,5 m.

Nos corredores a circulación farase pola dereita de forma individual respectando a distancia de seguridade, seguindo
a sinalización do chan. No caso de que haxa que cruzar transversalmente o corredor agardarase a que o alumnado
que circula no seu sentido acabe de pasar.

Cada grupo terá unha aula de referencia onde a cada alumno/a se lle asignará un pupitre e percha propios para
gardar o seu material de xeito diferenciado evitando o contacto co resto dos compañeiros/as.

 O alumnado só cambiará de clase para aquelas materias que requiran de aulas específicas.

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de
materiais que teñan que ser usados por varios alumnos/as. O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen
no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a
práctica.

No caso de ter que trasladarse a outra aula, o delegado/a avisará ao profesor/a anterior (que tamén dispoñerá do
horario da aula) para que finalice a súa clase 5 minutos antes para organizar a saída ordenada e paulatina do
alumnado.

Os aseos limitarán a súa capacidade a un terzo (1 persoa).
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Os espazos a ocupar durante o recreo son: corredor inferior, patio (neste dous é onde se realizará o consumo de
comida e bebida), biblioteca e ximnasio (con normas específicas a cumprir).  Esta curso a cafetería permanecerá
pechada. Os luns, mércores e venres o ximnasio estará reservado para o alumnado de 1º e 2ºESO; o martes e xoves
para 3º e 4º. Durante o recreo a saída ao patio efectuarase pola porta situada máis preto do ximnasio. A entrada
efectuarase pola porta situada entre o vestíbulo e o espazo situado diante da biblioteca. A baixada desde as aulas e a
súa posterior subida farase desde as escaleiras máis próximas.

As mochilas, cazadoras e outro material do alumnado non poderá quedar ás portas das aulas durante o recreo,
deberá quedar na aula de referencia.

Utilizaranse como mecanismos de comunicación xeral  coas familias a páxina web do centro,  os SMS, o correo
electrónico do centro e as chamadas telefónicas.

Solicitarase a comezo de curso a todas as familias que descarguen a aplicación Abalarmóbil.

Nas reunións  de  titoría  e nas  comunicacións  por  outros motivos  coas  familias priorizarase  a  comunicación  por
teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial farase no local
da radio, acudindo preferiblemente só un membro da familia.

Nas reunións  de  titoría  e nas  comunicacións  por  outros motivos  coas  familias priorizarase  a  comunicación  por
teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial farase no local
da radio, acudindo preferiblemente só un membro da familia.

Quedan anuladas as seguintes celebracións: Magosto, Xantar de Convivencia de decembro , Entroido e excursión de
fin de etapa de 4º de ESO. Poderanse realizar outras actividades co alumnado de cada grupo por separado.

  11.22.2. Actuacións de prevención, hixiene e protección.

Prestarase especial atención a estas tarefas nos primeiros días do curso

O alumnado (ou os seus pais/nais ou titores legais) do centro educativo realizarán unha autoavaliación dos síntomas
de forma diaria,  cada mañá antes da chegada ao centro,  a  fin  de  comprobar  se estes son compatibles  cunha
infección por SARS-CoV-2. (seguir o procedemento do plan de contixencia).

No transporte terán un sitio fixo e empregarán a máscara.

É obrigatorio levar unha segunda máscara de recambio e un estoxo específico para gardala. O  incumprimento polo
alumnado do uso da máscara será considerado como unha conduta leve contraria á convivencia.

No cortizo de cada aula haberá un decálogo coas medidas máis importantes que debe cumprir o alumnado.

Hixiene de mans particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo e sempre despois de ir ao
aseo ou cando menos cinco veces ao longo da xornada.  Solucións hidroalcohólicas en todos os espazos.

Hixiene respiratoria: ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira
con tapa (non poden quedar enriba da mesa ou ser gardados no peto, deben desbotarse de xeito inmediato), ou ben
facelo contra a flexura do cóbado e sempre separándose do resto das persoas. As máscaras depositaranse no bidón
da fracción resto situado no vestíbulo do centro. 

Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros e non elevar demasiado a voz.
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Nas clases en aulas dispoñeranse sentados en pupitres e todos orientados nun mesmo sentido (en liñas e mirando
cara o posto do profesor/a),  gardando unha distancia mínima de 1,5 metros desde o centro das cadeiras.  Nas
materias que a metodoloxía o requira o o alumnado poderá estar encarado, pero nunca a unha distancia inferior a 1,5
metros.

Non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as.

Na medida do posible non manipularán as ventás, portas, persianas, chaves da luz, proxectores e outras ferramentas
pedagóxicas.

Hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas de tecnoloxía, laboratorio, música, ximnasio, plástica e informática.

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

No caso de ter que trasladarse a outra aula, o delegado/a avisará ao profesor/a anterior (que tamén dispoñerá do
horario da aula) para que finalice a súa clase 5 minutos antes para 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. Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

O alumnado que acuda ás sesións de PT, AL ou ao Departamento de Orientación terá que cumprir coas mesmas
medidas de protección , hixiene e distanciamento social.

Ao entrar nunha aula previamente ocupada o alumnado deberá hixienizar a cadeira e a mesa.

Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da
hixiene de mans antes e despois de usar o material.

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser desinfectado ao
inicio da actividade e unha vez terminada a clase.

O conserxe ventilará as aulas antes da entrada, no recreo e despois da saída e haberá unha limpadora polas mañás
para desinfectar aseos, zonas de traballo compartidas e outros elementos susceptibles de manipulación.

  11.22.3. Accións formativas para a mellora da competencia dixital.

A aula virtual do centro utilizarase nos supostos de educación a distancia e para  o alumnado que estea gardando 
corentena.

Durante  os  primeiros  días  de clase,  á  maior  brevidade posible:  Asegurar  que o alumnado,  preferentemente  de
1ºESO, coñece o funcionamento dos cursos e da metodoloxía.  O profesorado dedicará o tempo que precise na aula
de informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.

Ao finalizar o mes de setembro: a aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar 
plenamente operativos e funcionando.
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  11.22.4. Atención aos  aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades
grupais de acollida e cohesión.

Actuacións co alumnado a nivel grupal

1
Elaboración  e  aplicación por  parte  da  orientadora,  dun  cuestionario  inicial,  para  valorar  o  impacto
socioemocional da pandemia e poder establecer un punto de partida.

2 Selección de actividades sobre acollida, cohesión grupal, etc.

3
Desenvolvemento  das  actividades  referidas por  parte  da  orientadora,  con  cada  grupo  clase  (na  súa
totalidade ou desdobrado segundo a ratio) que se desenvolverán durante as dúas primeiras semanas do curso.

4
Continuación no primeiro trimestre por parte do profesorado titor e/ou axentes externos (Asociación Vieiro,
Cruz Vermella) das temáticas desenvolvidas inicialmente pola orientadora e outras relacionadas coa educación
para a saúde a cargo de: COFGA…..

Actuacións co alumnado a nivel individual

1 Detección do alumnado que poida precisar una atención individualizada.

2
Atención e/ou derivación por parte  do DO ao alumnado que precise intervención e/ou apoio psicolóxico
especializado.

Actuacións coas familias

1

Reunión inicial para valorar impacto pandemia.

Puntos a abordar:

-Especificidades desta pandemia respecto doutras.

-Reflexións sobre o impacto nos/as adolescentes.

-Claves que nos poden axudar a coidarnos e como facelo.

-Información sobre actividades a desenvolver co alumnado no centro.

-Información sobre que facer en caso de detectar alteracións emocionais.

2 Aplicación de cribado de detección de posibles problemas emocionais, de estrés e ansiedade.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL


