
 

 

  
 

 

 

 

 
“PROGRAMA DE ACOLLIDA DO IES MARCO DO CAMBALLÓN NO 

CURSO 2020-2021” 

 

 

 

1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

36020386 IES MARCO DO CAMBALLÓN 

 

Enderezo C.P. 

Rúa do Camballón, 24 36590 

Localidade Concello Provincia 

Vila de Cruces Vila de Cruces Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

886151731 ies.marco.camballon@edu.xunta.gal 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
 Segundo as Instrucións do 30 de xullo de 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, o centro educativo elaborará un “Programa de Acollida”. 
  

 O presente documento ten por obxecto desenvolver en base ás Instrucións citadas o Programa de Acollida 
Covid 19 do IES Marco do Camballón que se publica na páxina web: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon para o reinicio da actividade académica presencial o 
vindeiro 16 de setembro. 

 
 

2.- NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
 
 
 Seguindo os principios básicos de prevención frente a COVID-19 e seguindo o Plan de Adaptación do IES 
Marco do Camballón achegamos a seguinte organización e instrucións para a Comunidade Educativa. 
 
 Entradas e saídas 

 
 O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os tempos 
de espera nas entradas e saídas. 

 
 - Establécense catro accesos diferenciados a fin de distribuír o conxunto de alumnado. Do mesmo xeito, 

graduarase a entrada do alumnado seguindo o criterio alumnado transportado - non transportado: 

 Porta 1. Alumnado do CM APSD. 

 Porta 2. Alumnado de 1º e 2º ESO. 

 Porta 3. Alumnado de 3º ESO e CM SOLCA. 

 Porta 4. Alumnado de 4º ESO, BAC e FPB. 
 
O sentido de circulación será pola dereita. 
 

 

 ENTRADAS 
 
- O alumnado transportado (usuario do servizo de transporte) accederá ás aulas, pola entrada que lle 

corresponda, á chegada ao centro educativo. O horario previsto de acceso neste caso é 8.45 h. 
- O alumnado non transportado  agardará nas proximidades da porta de acceso que lle corresponda, 

respectando a distancia de seguridade, ata as 8.55 h, momento de entrada ao centro. 

 
 SAÍDAS Quenda de mañá 

 
- Para evitar aglomeracións nos corredores con maior concorrencia durante a saída, o alumnado de 2º e 
4º ESO, independentemente da súa condición transportado - non transportado, sairá do centro ás 14.25 

h, seguindo o sentido de circulación fixado e empregando a porta estabelecida. 
- O alumnado restante sairá do centro ás 14.30 h, seguindo o sentido de circulación fixado e empregando 

a porta estabelecida. 

 
 SAÍDAS Quenda de tarde 
 

-  Para evitar aglomeracións no corredor da planta terceira, o alumnado de 1º de bacharelato, 
independentemente da súa condición transportado - non transportado, sairá do centro ás 17.20 h, 

seguindo o sentido de circulación fixado e empregando a porta establecida. 
- Para o resto de grupos, posto que o alumnado se distribúe en dúas tardes diferenciadas (luns: 3º e 4º 
ESO, BAC, FP; mércores: 1º e 2º ESO, FP), mantense o horario habitual de saída no remate das sesións 

(17.25 h para ESO, BAC e FPB; 19.00 h para FP). 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon
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  Instrucións xerais: 
 

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: telefonicamente ou por videoconferencia. 
En ambos casos, será obrigatorio concertar cita previa, empregando calquera das canles 
reflectidas nas NOFC (abalarmóbil, teléfono). 

 

 Ao inicio de curso os titores/as realizarán unha reunión telemática coas familias. 
 

 A canle de comunicación principal coa comunidade educativa será a páxina web do centro. 
 

 Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil. É moi importante que todas as familias 

descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle. 
 

 A información cos proveedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que 
seguiremos a empregar estas vías. 

 

 uso da máscara será obrigatorio para todas as persoas que accedan ao recinto escolar. No caso 
do alumnado, o profesorado e o persoal laboral, o seu uso será obrigatorio durante toda a xornada 
lectiva. 

 Establécense as seguintes excepcións: 

 Na materia de educación física, poderase prescindir da máscara se se está facendo actividade 
física individual no exterior que o requira, mantendo unha distancia interpersoal maior que 2 
metros. 

 No comedor escolar, no momento de inxerir a comida, baixo as condicións que se describen no 
apartado 42 do Plan de Adaptación. 

 

 Todas as reunión do Consello Escolar, e das diversas comisión del derivadas, realizaranse de 
xeito telemático, a través de videoconferencia. 

 

 As comunicacións coa ANPA realizaranse a través do correo electrónico ou o teléfono.  
 

 As reunións da ANPA non se celebrarán no centro. 
 

 horario de recreo establécese de 11:30h a 12:00h. 
 

 Todo o alumnado empregará as rutas de entrada e saída que utiliza para as entradas e saídas do 
IES, saíndo da aula de forma ordenada e de un en un para evitar posibles aglomeracións, sendo 
supervisados polo profesor que tivera clase con eles nesa 3ª hora. 

 

 Crearanse zonas diferenciadas que garantan que cada nivel poida ter un espazo de recreo no que 
se respecte a distancia social (ver Plan de Adaptación), contemplando espazos diferenciados en 
función das condicións meteorolóxicas. 

 

 Agás que  a situación epidemiolóxica o permita non se celebrarán eventos multitudinarios que 
impliquen a participación de varios grupos-clase. 

 

 Aforos: establecidos seguindo a normativa de 1,5 m de distancia e detallados no Plan de 

Adaptación). 
 

 Compromiso de realización da autoenquisa clínica diaria tanto por parte do profesorado como por 
parte do alumnado (realizarana as familias do alumnado no fogar antes de asistir ao IES) 
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3.- ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 
 

 Deseño dun plan de limpeza e hixiene do centro en coordinación co persoal de limpeza descrito 
no Plan de Adaptación. 

 

 Adaptación dos aseos a un terzo do seu afora seguindo as indicacións da Consellería. 
 

 Creación do Equipo Covid que actuará como referencia para todos os membros da Comunidade 
Educativa en relación ás funcións recollidas no Plan de Adaptación. 

 

 Determinación dun espazo de illamento COVID, recollido no Plan de Adaptación. 
 

 Xestión dos abrochos recollida no Plan de Adaptación. 
 

 Colocación de sinaléctica referente ao sentido de circulación, tomando como norma preferente a 
circulación pola dereita. 

 

 Ventilación de aulas entre unha sesión e a seguinte, así como unha ventilación inicial de 15 

minutos antes de entrar e outros 15 minutos no recreo. 
 

 Desinfección de mans na entrada á aula e en cada cambio de hora. 
 

 Limpeza e desinfección dos espazos de traballo individual por parte do alumnado e por parte do 

profesorado. 
 

 Uso obrigatorio de máscara. 
 

 Todas estas medidas atópanse enumeradas e desenvolvidas no Plan de Adaptación. 
 
 

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 
 
 

 Nos primeiros días de actividade escolar, identificaranse as posibles carencias en canto á 

conectividade e medios telemáticos do alumnado. Procuraranse tomar as medidas oportunas para 
mitigar a fenda dixital relacionada con entornos socioculturais desfavorecidos. 

 

 Nas primeiras semanas de curso, o profesorado velará pola formación dixital do alumnado, que o 

capacite para un uso correcto das ferramentas informáticas. 
 

 profesorado formarase naquelas actividades que dende a Consellería se estimen necesarias para 
a xestión educativa e pedagóxica no caso de formación semipresencial ou non presencial. 

 

 Crearase unha liña de traballo do PFPP que atenda á formación dixital do profesorado. 
 
 
 Asemade, no marco da acción titorial favorecerase a preparación do alumnado na utilización de recursos 

e estratexias de cara a unha ensinanza non presencial ou mixta, o que permitirá ter marxe de reacción en 
caso de confinamentos ou cuarentenas. Isto esixirá a coordinación docente, que debe acordar os medios 
prioritarios a empregar para a posterior ensinanza ó alumnado, e permitiralle a este adestrarse na 
utilización do correo electrónico, manexo da aula virtual, navegación na web do centro, utilización de 
aplicacións de videoconferencia...o que reducirá as incidencias e certas desigualdades en caso de que a 

ensinanza deba tornarse semipresencial ou non presencial. 
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5.- ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN 
 
 
 Ao longo do curso terá un carácter prioritario o tratamento de cuestións relativas á prevención fronte á 
covid-19, cobrando un papel relevante a educación para a saúde, tanto no aspecto físico como emocional. 

Así, a abordaxe das medidas de hixiene e protección terá un papel importante, pero tamén o afrontamento 
emocional da situación da pandemia e apoio psicosocial á comunidade educativa.  
O tratamento destas cuestións abordarase de distintas formas:  
 

Inicio de curso 
 

- Actividades informativas e de promoción de hábitos e estilos de vida saudable:  
Levaranse a cabo durante os primeiros días lectivos, coa finalidade de que a comunidade educativa 
coñeza as normas de organización e funcionamento do centro co fin de salvagardar a integridade e saúde 

de tódolos membros da comunidade educativa, as normas de convivencia relacionadas coa nova situación 
e a forma de actuación ante casos sospeitosos ou positivos.   
 

- Atención aos aspectos emocionais e sociais:  

Con actuacións como a valoración cualitativa do estado emocional do alumnado, reflexións conxuntas 
sobre o confinamento, atención e acompañamento ás necesidades emocionais e de relación social, 
expectativas sobre as posibilidades ou situacións que se poidan presentar ó longo do curso, utilización de 
metodoloxías que promovan a comunicación e a expresión de sentimentos e emocións, mellora da 
resiliencia… 

 
 As cuestións anteriores abordaranse con toda a comunidade educativa, de tal maneira que o tema será 
tratado co alumnado na xornada de presentación do centro e con insistencia especial nas primeiras 
sesións de aula. Coas familias, o tratamento da cuestións realizarase nos encontros telemáticos cos 

titores, dando a coñecer as cuestións indicadas no relativo ás normas e organización ante a nova situación, 
á vez que se favorece o apoio e acompañamento a todas as familias, en especial a aquelas con máis 
dificultades ou que presenten altos niveis de ansiedade e inseguridade ante a situación, sendo un 
momento óptimo ademais para resolver ou clarificar as dúbidas que poidan ter.  

 
 O profesorado tamén será debidamente informado no momento de incorportación ao centro e a través das 
distintas reunións e claustros de inicio de curso, favorecéndose o apoio emocional mediante o intercambio 
de impresións e experiencias e a través da organización de entornos seguros. 
  

 Asemade, procurarase a difusión da información relevante a través das canles de comunicación do centro 
(páxina web e/ou abalarmóbil) 

 
Abordaxe transversal no ámbito das distintas materias:  
 
 O tratamento das cuestións referidas á pandemia pode abordarse dende as distintas materias do currículo, 
aproveitando as intervencións e as situacións educativas que se poidan dar para concienciar sobre a 
realidade existente, a prevención da enfermidade e a canalización das emocións, favorecendo e 
promovendo a expresión e participación do alumnado. Neste senso, mesmo sería aconsellable a 

adaptación do tratamento de certos contidos ao contexto real actual, conectando os coñecementos a 
adquirir coa realidade próxima de forma interdisciplinar, por exemplo, elaboración de carteis ou anuncios 
publicitarios en materia preventiva, cálculos ou estadísticos sobre a transmisión de contaxios, vocabulario 
relativo ó contexto covid-19, explicación ou experimentos sobre as cuestións relativas á transmisión e 

prevención, abordaxe do impacto psicolóxico e a importancia da responsabilidade individual e social, entre 
outros…Por suposto, a elaboración de proxectos interdisciplinares que requiran da implicación de distintos 
departamentos sería unha boa oportunidade para concienciar e promover a educación para a saúde no 
contexto actual de forma globalizada e motivadora para o alumnado e comunidade educativa en xeral.  
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Abordaxe no plan de acción titorial:  
 
 A acción titorial é inherente á función docente, de tal maneira que o tratamento das cuestións referidas en 
materia de prevención, hixiene e apoio emocional é responsabilidade de todo o equipo docente e debe 
impregnar o currículo. Con todo, naquelas ensinanzas que dispoñen de hora lectiva semanal de titoría 
(ESO e FPB), o tratamento destas cuestións levarase a cabo tamén na mesma, potenciando a 
participación do alumnado como axentes activos na construcción das aprendizaxes. A titoría é un bo 

momento para concienciar sobre a importancia de manter certos comportamentos responsables en 
beneficio de todos (xeito de quitar e poñer a máscara, cando e como debe facerse a hixiene de mans, 
normas de adaptación á nova realidade no centro, actuación en caso de síntomas…), así como para 
brindar ó alumnado estratexias e apoio psicosocial que lle permitan asimiliar a situación e desenvolver a 

resiliencia (expresión dos sentimentos ante a situación, afrontamento dos medos e temores, evitar a 
estigmatización e exclusión das persoas que estiveran expostas ó virus…).  
 
  


