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1. Consideracións previas. 

Segundo as 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 equipo directivo elaborará un Programa de Acollida que será presentado ao Consello 

Escolar do centro e que se desenvolvera nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización de 

actividades globalizadas que informen dos 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. 

O presente documento ten por obxecto desenvolver en base ás mencionadas instrucións o Programa 

de Acollida do IES Manuel García Barros publicado na páxina web do centro en diferentes instrucións 

e notas informativas. 

O equipo covid do centro está formado  por: 

1. Ana R. Fernández Pérez, coordinadora (directora)  

2. A. Patricia Pérez Gippini (vicedirectora) 

3. Augusto Otero Bugidos (membro do Consello Ecolar) 

O equipo covid establece como canle de comunicación co persoal do centro, familias e alumnado o 

medio telefónico (986590104) ou o correo electrónico habilitado: 

coordinacion-covid@iesgarciabarros.org 

O centro de saúde de referencia para atender a aparición de posibles casos durante a xornada escolar é 

o  Centro de Saúde A Estrada (986 573459/60). 
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2. Novas normas de organización e funcionamento do 

centro. Anexo ás NOF (adaptación covid 19). 

 

2. 1. Cuestións organizativas: 

A organización do  centro para o curso 2020-2021 ten como obxectivo prioritario a seguridade sanitaria 

da comunidade educativa:  

• Os grupos de 1º a 3º da ESO e o grupo de 4º ESO C son grupos estancos, non comparten aulas 

nin materias con ningún outro grupo agás nas materias de Educación Física, Tecnoloxía e 

Música para o caso de 3º e 4º. 

• Tódolos postos escolares están a 1,5 m de distancia entre si ou separados por mamparas, é o 

caso das aulas de apoio e PT,  aula de tecnoloxía, e das aulas de  informática. 

• O alumnado soamente pode empregar as aulas asignadas a inicio de curso, e terá un sitio fixo, 

recollido por escrito polo titor ou polo profesor de materias impartidas fóra da aula ordinaria, 

e entregado ao equipo COVID co fin de rexistralo o 1º día de clase. 

• O alumnado con materias validadas debe de permanecer co resto do grupo en todo momento, 

pero, se o profesor así o considera, poderá dedicar o tempo da clase a tarefas escolares doutras 

materias. 

• Non se poderán realizar exames fóra do horario lectivo. 

• Entrada ao centro: 

1. O alumnado poderá acceder ao centro a partir das 08:35 polas mañás  e ás 16:20 na tarde 

dos martes. As clases comezan ás 08:45 e ás 16:30 respectivamente. 

2. O alumnado, despois de hixienizar as mans, entrará ordenadamente, en fila e mantendo a 

distancia de seguridade pola porta e escaleira que lle corresponda: 

2.1. Porta A (principal) 

1. Alumnado de 1º e 2º ESO 

2. Empregará a escaleira á esquerda da porta 

2.2. Porta B (tras conserxería) 

1. Alumnado de 3º, 4º e 1º bacharelato B 

2. Empregará a escaleira á esquerda da porta, agás para o caso de 1º bacharelato B 

que se dirixirá directamente á súa aula na planta baixa 

2.3. Porta C (ao lado de Música) 
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1. Alumnado de bacharelato, agás 1º bacharelato B 

2. Escaleira contigua á porta 

• Recreos e cambios de clase: 

1. Co fin de evitar aglomeracións, espazaremos a saída do alumnado antes de cada un dos 

recreos, adiantando en 5 minutos a saída do alumnado da ESO: manteremos o timbre das 

10:25 e o das 12:25 para o bacharelato e engadiremos un ás 10:20 e outro ás 12:20 para o 

alumnado da ESO.  

2. Nos recreos e cambios de clase débense respectar as direccións de desprazamento sinalizadas 

e a distancia de seguridade 

3. No recreo está prohibido xogar ao fútbol, baloncesto, pimpón ou calquera outro xogo que 

implique compartir obxectos. 

4. Só se poderá comer e beber no patio ao aire libre, nunca dentro do edificio. 

5. Tanto para saír ao recreo como para volver ás clases utilizaranse as mesmas portas e escaleiras 

designadas para a entrada ao centro por cursos. 

6. Cando as condicións climatolóxicas impidan que o alumnado se distribúa no espazo exterior, 

estableceremos quendas dado o limitado das zonas a cuberto: no 1º recreo o alumnado de 4º 

ESO e bacharelato permanecerá nas súas clases co profesorado da hora anterior, e no 2º será 

o alumnado do primeiro ciclo da ESO (1º a 3º) o que permaneza nas aulas. Será 

responsabilidade do equipo directivo decidir cando o alumnado non pode saír, medida que 

será comunicada clase a clase antes de cada un dos recreos. 

7. Haberá un único timbre para entrar tras cada un dos recreos. Para evitar aglomeracións, o 

alumnado hixienizará as mans na porta da aula que lle corresponda. 

• Saída do centro: 

1. Soarán dous timbres de saída ao finalizar a mañá: ás 14:20 para o alumnado de bacharelato e 

ás 14:25 para o alumnado de ESO, e a tarde do martes ás 18:05 para o alumnado de bacharelato 

e ás 18:10 para o alumnado da ESO. 

2. Ao finalizar a xornada o alumnado ten que saír directamente do recinto escolar, sen deterse 

no camiño. 

• En tódolos espazos do centro estarán indicados sentidos de desprazamento. 

• Nas entradas e saídas, e no tempo dos recreos, o profesorado en xeral e o de garda en 

particular, supervisarán que se eviten aglomeracións e os estudantes manteñan a distancia de 

seguridade. 

• Só se poderá comer e beber fóra do edificio, nos patios, nunca no interior. 

• Redúcese o aforo da cafetería, e para acceder haberá que gardar fila, respectando as marcas 

no chan para manter a distancia de seguridade. Habilitouse unha porta de entrada e outra de 

saída. 



6 
 
 

• Os aseos teñen reducido a un terzo o seu aforo. O aforo máximo permitido e de unha persoa 

en todos os casos. 

• Tódolos espazos do centro teñen a dotación establecida pola Consellería: xel hidroalcohólico, 

papel desbotable e papeleiras de pedal. 

• Aínda que o protocolo establece unha ventilación mínima de 15 minutos ao inicio da xornada, 

durante o recreo, e nos cambios de clase, as fiestras permanecerán abertas todo o tempo que 

sexa posible. É unha medida que os científicos consideran fundamental para evitar contaxios. 

• Está habilitado un espazo co único fin de manter illado ao alumnado que presente síntomas 

compatibles coa covid-19. 

• Os usuarios do transporte escolar terán asignado un posto que deben ocupar durante todo o 

curso. 

• Como norma xeral, e segundo establece o protocolo da Consellería, as familias non poden 

entrar no instituto, agás para xestións administrativas imprescindibles. Co fin de evitar a 

coincidencia das familias coas entradas e saídas do alumnado, o horario de atención ao 

público da oficina será de 9 a 14:15 horas. 

• No horario do profesorado figurará unha hora de atención ás familias. Estas titorías serán 

vía teléfono, correo electrónico, Abalar Móbil ou a través da plataforma Cisco Webex. Só en 

casos excepcionais se autorizarán entrevistas presenciais. Para iso, as familias presentarán 

coa debida antelación unha  solicitude ao profesor co que desexen entrevistarse. 

 

2.2. Normas para o alumnado: 

2.2.1. Normas xerais. 

 O uso correcto da máscara é obrigatorio en todo momento, tapando boca e nariz. É obrigatorio 

traer diariamente unha máscara de reposto e un sobre ou recipiente onde gardala cando se 

saque (só se pode sacar para comer ou beber, e sempre no exterior do edificio). 

 Os desprazamentos polo centro serán sempre pola dereita, en ringleira e gardando en todo 

momento a distancia de seguridade de 1´5 metros nos corredores e no patio. 

 Débese extremar a hixiene de mans utilizando o xel hidroalcohólico, dispoñible en distintos 

espazos do centro ou aportado polo propio alumnado, ou auga e xabón cando sexa posible. Hai 

que desinfectar as mans como mínimo ao entrar e saír do instituto, antes e despois de cada 

recreo, despois de ir ao baño e antes e despois de utilizar calquera obxecto que non sexa do 

propio alumno. 

2.2.2. Aulas. 
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 Cada alumno terá un posto fixo, sempre o mesmo, na aula que utilice. 

 Deberá desinfectar as mans cada vez que entre e saia da aula. 

 Co fin de gardar en todo momento a distancia de seguridade de 1´5 m, está prohibido levantarse 

sen permiso expreso do profesorado, nin sequera nos intercambios de clase. 

 O material escolar é de uso individual. Está prohibido o intercambio de obxectos de calquera 

tipo. 

 Recoméndase gardar silencio a menos que o profesor pregunte ou o alumnado queira formular 

unha pregunta e sexa autorizado polo docente. 

 O alumnado debe responsabilizarse de deixar o seu posto escolar recollido e preparado para a 

limpeza e desinfección por parte do persoal de limpeza. Non pode quedar nada nin no chan 

nin enriba da mesa. 

2.2.3. Recreos e cambios de clase. 

 Co fin de evitar aglomeracións, espazaremos a saída do alumnado antes de cada un dos recreos, 

adiantando en 5 minutos a saída do alumnado da ESO: manteremos o timbre das 10:25 e o das 

12:25 para o bacharelato, e, engadiremos un ás 10:20 e outro ás 12:20 para o alumnado da ESO.  

 Nos recreos e cambios de clase débense respectar as direccións de desprazamento sinalizadas e 

a distancia de seguridade 

 No recreo está prohibido xogar ao fútbol, baloncesto, pimpón ou calquera outro xogo que 

implique compartir obxectos. 

 Só se poderá comer no patio ao aire libre, non dentro do edificio. 

 Tanto para saír ao recreo como para volver ás clases utilizaranse as mesmas portas e escaleiras 

designadas para a entrada ao centro por cursos 

2.2.4. Saída do centro 

 Soarán dous timbres de saída ao finalizar a mañá: ás 14:20 para o alumnado de bacharelato e 

ás 14:25 para o alumnado de ESO, e a tarde do martes ás 18:05 para o alumnado de bacharelato 

e ás 18:10 para o alumnado da ESO. 

 Ao finalizar a xornada o alumnado ten que saír directamente do recinto escolar, sen deterse no 

camiño. 

2.2.5. Biblioteca. 

 O aforo máximo da biblioteca é de 15 persoas. 

 Nas materias que se impartan neste espazo o alumnado debe utilizar sempre o mesmo posto, 

que será o sinalado polo profesor o primeiro día de clase. 

 As normas de uso e o sistema de empréstito e devolución de material figuran no protocolo de 

uso específico elaborado polo equipo de biblioteca (anexo 6.c.). 
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2.2.6. Aulas de informática 

 Os postos nos ordenadores estarán separados por mamparas 

 O alumnado terá un posto fixo indicado polo profesor o primeiro día de clase 

2.2.7. Clases de educación física 

 As clases de educación física contarán co seu propio protocolo de actuación (anexo 6.d.). 

2.2.8. Cafetería 

 Está prohibido entrar na cafetería fora do horario dos recreos. 

 Na cafetería o alumnado debe gardar cola respectando a distancia de seguridade, situándose 

nas marcas sinaladas no chan. 

 Está habilitada unha porta de entrada, ao lado de conserxería, e unha de saída (patio cuberto). 

2.2.9. Baños 

 Os aseos teñen reducido a un terzo o seu aforo. O aforo máximo permitido é de unha persoa 

en todos os casos. 

 Durante as clases non se poderá ir ao baño, agás autorizacións por parte do profesorado 

debidamente xustificadas. 

2.2.10. Incumprimento das normas 

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 

escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de 

condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da 

máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do 

profesorado en aplicación do presente protocolo.  

 

2.3. Normas para o profesorado: 

 O profesorado debe extremar a puntualidade e o control de entradas e saídas, con especial celo 

na primeira hora da mañá: 

1. O profesorado con clase acudirá a clase coa debida antelación, tendo en conta que o 

alumnado pode acceder dende as 8:35 e as 16:20 respectivamente. 

2. O profesorado de garda vixiará con especial atención o acceso polas diferentes portas coa 

axuda do membro do equipo directivo de garda. 

 O profesorado titor e o que teña asignadas aulas distintas ás aulas de referencia dos diferentes 

grupos, comunicará nos primeiros días de clase a asignación de postos para o curso, e calquera 
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cambio que se produza ao longo deste, á persoa coordinadora do equipo covid, ou a calquera 

dos outros membros en ausencia daquela. 

 O profesorado velará polo cumprimento por parte do alumnado de todas as normas recollidas 

neste documento  e responsabilizarase do control de uso e desinfección dos elementos comúns. 

 Nos primeiros días de curso as persoas titoras comprobarán que os datos de contacto das 

familias son correctos e que estas reciben a información pola plataforma Abalar Móbil.  

 Indicacións para as gardas: 

1. Gardas de aula de 1ª hora. O profesorado ao cargo ten  que distribuírse nas tres portas 

de acceso, mentres dúas persoas (unha será un membro do equipo directivo) vixían 

corredores e aulas. 

2. Gardas de aula.. O profesorado ao cargo, dende o mesmo momento en que toca o timbre, 

axudará a que todo o alumnado cumpra as normas respecto de permanencia na aula e 

circulación de corredores, ademais de cubrir as ausencias ordinarias. 

3. Gardas de bus. O profesorado ao cargo ten que situarse ao lado da porta de acceso do 

IES pola parte de dentro (nunca dentro do coche) vixiando a entradas ou saídas, dende 

15 minutos antes de que toque o timbre, e ata 10 minutos despois ao final da xornada. 

4. Gardas de patio. O profesorado ao cargo ten que distribuírse nas diferentes zonas do 

exterior, dentro polos corredores, e  diante de conserxería vixiando o acceso aos baños 

e a cola de cafetería. 

 

3. Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

 

3.a. Persoal docente e non docente: 

 Protocolo de actuación: 

1. Ante a presenza de síntomas compatibles coa covid 19 ou ante a sospeita de infección de algún 

membro convivinte no domicilio familiar, calquera membro da comunidade educativa non 

deberá acudir ao centro e deberá poñerse en contacto co seu centro de saúde e notificalo ese 

mesmo día ao equipo covid. Ata que o convivinte sexa valorado como positivo ou negativo polos 

profesionais sanitarios non se poderá acudir ao centro. 

2. Se o caso de sospeita dalgún convivinte é negativo o persoal incorporarase ao centro nese 

mesmo día. 

3. Se o caso de sospeita de algún convivinte é confirmado positivo o persoal non poderá acudir ao 

centro ata que remate o período de corentena fixado polo persoal sanitario; a data de 

reincorporación debe ser comunicada de inmediato ao equipo covid por calquera das vías 

sinaladas. 
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4. Se o caso sospeitoso xurde no centro abandonarase este de inmediato para poñerse en contacto 

co centro de saúde. As medidas a tomar polas autoridades sanitarias serán comunicadas ao 

equipo covid. 

•  Para o desenvolvemento diario da actividade presencial debemos ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Nas entradas e saídas ao centro o profesorado e persoal non docente hixienizará as mans. 

2. O número máximo de persoas que poden estar simultaneamente na sala do profesorado será de 

15. Antes de usar calquera dos ordenadores alí dispoñibles, o usuario deberá hixienizar as mans 

con xel hidroalcohólico e ao rematar limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con 

desinfectante. 

3. Nos aseos do profesorado e persoal non docente ou en despachos pechados e pequenos non 

debe coincidir máis de unha persoa. 

4. Nas aulas só o profesorado e persoal non docente poderá manipular as chaves da luz, as ventás, 

persianas, ordenador e canón, e en xeral calquera outro elemento de uso común. Se o alumnado 

usa o rotulador do encerado debe desinfectarse antes e despois de cambiar de usuario. Se se 

empregan xices por parte do alumnado, daráselles un pequeno anaco de uso individual que se 

tirará despois de ser empregado. O borrador da aula será unicamente empregado polo 

profesorado. 

5. O profesorado velará para que o alumnado permaneza no seu sitio durante as clases e nos 

cambios de clase. Haberá que facer especial incidencia en que o alumnado non pode abandonar 

o seu pupitre e polo tanto non pode saír aos corredores. 

6. Se se cambia a actividade lectiva da aula de referencia para outra non habitual do grupo, hai 

que hixienizar a nova situación por parte do grupo entrante e do profesor entrante antes de 

iniciar a actividade. 

7. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos de xeito 

consecutivo desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 15 

minutos logo de cada sesión. 

8. Ao finalizar cada clase, hai que deixar as ventás abertas o maior tempo posible. 

9. O profesorado de última hora da xornada velará para que o alumno recolla todo o material e 

desinfecte o seu posto para o cal disporá duns minutos da súa clase a tal fin. 

10. O material empregado para limpar e desinfectar calquera instrumento de traballo no centro 

deberá desbotarse nunha papeleira que teña bolsa plástica e logo hixienizaranse as mans. 

11. Evitaranse as titorías presenciais coas familias.  

12. Os consellos escolares, comisións de coordinación, claustros e reunións de coordinación, 

faranse preferentemente por vía telemática. 

13. Aproveitaranse os primeiros minutos de clase para lembrar as normas de hixiene no centro 

durante as dúas primeiras semanas de curso. 

• Limpeza: 
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1. O persoal de limpeza deberá empregar con carácter obrigatorio ademais da máscara, as luvas. 

2. A limpeza de aseos farase tres veces ao día, e haberá nos mesmos material de desinfección para 

ser utilizado polos usuarios voluntariamente. Prestarase especial atención á limpeza de mesas, 

pasamáns, pomos de portas, billas nos baños, papeleiras..., e calquera elemento de uso común. 

3. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse 

de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

4. Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción 

resto. 

 

3.b. Alumnado: 

• Protocolo de actuación: 

1. Ante a presenza de síntomas compatibles coa covid 19 ou ante a sospeita de infección de algún 

membro convivinte no domicilio familiar o alumnado non deberá acudir ao centro e deberá 

poñerse en contacto co seu centro de saúde e notificalo ese mesmo día ao teléfono do centro 

para ter constancia o equipo covid e xefatura de estudos.  

2. Se o caso de sospeita dalgún convivinte é negativo o alumno incorporarase ao centro ao día 

seguinte. 

3. Se o caso de sospeita de algún convivinte é confirmado positivo o alumno non poderá acudir ao 

centro ata que remate o período de corentena fixado polo persoal sanitario. 

4. Se o caso sospeitoso xurde no centro avisarase ás familias para que veñan o máis rápido posible 

a recoller ao alumno. As familias deben contactar inmediatamente co centro de saúde ou co 

pediatra. As medidas a tomar polos profesionais sanitarios serán comunicadas ao equipo covid. 

• Cando remata a xornada escolar, non se pode deixar ningún material na aula. 

• O alumnado colaborará na desinfección da súa aula ao remate da última hora da xornada, coa 

orientación e supervisión do profesorado que estea con eles nese momento e recordándolles que debe 

hixienizar as mans no momento da saída.  

 

3.c. Familias: 

• No caso de que antes de saír da casa se detecte no alumnado sintomatoloxía compatible coa  covid 19 

o alumnado non acudirá ao centro e a familia contactará inmediatamente co centro de saúde e con 

algún membro do equipo covid. No caso desta ausencia non se reclamará ningún xustificante médico, 

será suficiente coa xustificación aportada pola familia que fará chegar en canto lle sexa posible ao titor 

ou titora. 
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• No caso de que algunha persoa do núcleo familiar sexa sospeitosa de padecer a covid 19, o alumno ou 

alumna que convivan con elas non poderán acudir ao centro.  

• O alumnado na situación anterior poderá reincorporarse cando o resultado da proba do membro da 

familia sexa negativo. 

• No caso de que haxa algunha sospeita de padecer a covid 19 no ámbito familiar a situación deberá 

poñerse en coñecemento do centro. 

• É obrigatorio o uso de máscara no centro, tanto para o alumnado como para calquera persoa que 

acceda ao centro. 

• Os titores legais deberán asegurarse de que os alumnos traian gardada unha  máscara de reposto. 

Aconséllase unha máscara cirúrxica xa que é obrigatoria ante un caso de illamento no centro. 

• Os responsables legais do alumnado deben asegurarse de que teñan todo o seu material en contedores 

propios como estoxos ou semellantes. 

• No caso de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías, será 

o médico ou pediatra quen determine os criterios sanitarios que rexerán a asistencia a clase ou a 

escolarización domiciliaria. 

• Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa 

requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo. En todo 

caso, as familias, se a presencialidade fose imprescindible, accederán ao centro en horario non 

coincidente con entradas, saídas ou recreos tras previa solicitude de cita. 

• O mecanismo de información xeral para as familias será a páxina web do centro e a plataforma Abalar 

Móbil. 

• Na páxina web do centro haberá un espazo específico para notificar calquera novidade con respecto 

a este tema. 

 

4. 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. 

 

 Tódalas materias terán, como obriga o protocolo da Consellería, unha aula virtual que se 

terminará de preparar ao longo de setembro. Nos primeiros días de curso, o profesorado 

presentará esta aula ao alumnado, que se familiarizará co seu uso. 
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 Nos primeiros días de curso o profesorado titor revisará a situación de cada alumna e alumno 

en relación á dispoñibilidade de medios materiais para o posible seguimento de ensino a 

distancia. Recollida a información, deseñarase un plan para garantir que a totalidade do 

alumnado estará atendido ante unha hipotética suspensión parcial ou total da actividade lectiva 

presencial, ou ante unha situación de corentena. O equipo directivo deberá realizar unha listaxe 

coas necesidades para un eventual paso ao ensino a distancia. 

 Cada departamento didáctico ten especificado na súa programación a metodoloxía que 

empregará nos tres escenarios posibles: presencial, semipresencial o ensino telemático. 

 O profesorado formarase naquelas actividades que dende a Consellería se estimen necesarias  

así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que faciliten a xestión educativa e pedagóxica 

nos diferentes escenarios. 

 O coordinador TIC será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual. Unificarase a 

denominación dos cursos para unha rápida identificación do grupo e materia por parte do 

alumnado.  

 

5. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización 

de actividades grupais de acollida e cohesión. 

 
 

Segundo as 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 Departamento de Orientación reforzará as actuacións dirixidas á identificación das 

necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación coas persoas titoras, 

as medidas e programas para a atención das mesmas así como as accións dirixidas ao coidado do 

benestar da comunidade educativa. Estas medidas e accións concretaranse no Plan de Orientación 

Académica e Profesional, Plan de Acción Titorial, concreción anual do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade e, esencialmente, no Plan de Apoio Emocional (anexo 6.a.). 

 


