
PROGRAMA DE ACOLLIDA IES MARTAGUISELA 2020-2021 

1.    Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

a.    Entrada e saída do centro. 

As entradas e saídas do centro serán escalonadas, aínda que as clases comezarán e 
finalizarán todas á mesma hora para facilitar a elaboración de horarios. Así pois, cada grupo 
terá que respectar estritamente as instrucións de acceso e saída para evitar aglomeracións 
nos corredores. Así mesmo, cada grupo terá asignada unha porta de acceso e saída do 
centro e será imprescindible que utilice a porta que lle corresponde. Os alumnos deberán 
esperar na zona do patio asignada ata que o profesor co que teñen clase a primeira hora os 
recolla no patio e os leve á aula, sempre en fileira de a un e mantendo un metro e medio de 
distancia entre eles.  

Tanto para entrar ao centro como durante os recreos, os alumnos e alumnas esperarán na 
sección do patio que lles corresponda. OS ALUMNOS E ALUMNAS NON PODERÁN 
ESPERAR NAS INMEDIACIÓNS DO CENTRO, OCUPANDO AS BEIRARRÚAS E 
PORTAIS PRÓXIMOS, coa fin de non xerar aglomeracións nas rúas que poidan molestar o 
resto da cidadanía.  

A hora de comezo das clases será, como xa viña sendo habitual, ás 8:30 polas mañás e ás 
15:40 os luns pola tarde. O horario de saída será ás 14:10 de luns a venres e ás 17:20 os 
luns pola tarde. Este horario sufrirá pequenas modificacións para permitir entradas e saídas 
sen aglomeracións. 

O alumnado que acude ao Centro en transporte escolar debe baixar do autobús e dirixirse 
ao Centro sen facer grupos nin aglomeracións, e esperar a que soe o timbre na zona 
asignada a cada curso. 

O profesor co que teñan clase a primeira hora tanto da mañá como da tarde, igual que 
despois dos recreos, recollerá no patio os seus alumnos e alumnas e acompañaraos á aula 
en orde e mantendo a distancia. 

 Unha vez rematadas as clases o alumnado usuario de transporte escolar abandonará o 
edificio pola porta que corresponda ao seu curso. 

Os horarios de entrada e saída e as portas repártense da seguinte forma: 

CURSO PORTA ENTRADA E SAÍDA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SAÍDA 



1º ESO A, B 

O alumnado entrará de forma ordenada 
pola cancela principal esquerda. Agardará 
no patio, á dereita da porta principal e 
sempre sen bloquear a rampa de acceso, 
a que toque o timbre  para poñerse na fila 
e o recolla o profesor pertinente para 
acompañalo á aula.  Deberá gardar 
sempre as distancias interpersoais e levar 
a máscara. A entrada ao edificio será pola 
porta principal ESQUERDA.  

8:25 

15:30 

LUNS: 
14:00 

RESTO DE 
DÍAS: 14:05 

17:15 

  

1º ESO C, D 

O alumnado entrará de forma ordenada 
pola cancela principal esquerda. Agardará 
no patio, á dereita da porta principal e 
sempre sen bloquear a rampa de acceso, 
a que toque o timbre  para poñerse na fila 
e o recolla o profesor pertinente para 
acompañalo á aula.  Deberá gardar 
sempre as distancias interpersoais e levar 
a máscara. A entrada ao edificio será pola 
porta principal ESQUERDA.  

8:35 

15:35 

LUNS: 
14:00 

RESTO DE 
DÍAS: 14:05 

17:15 

 

2º ESO 

O alumnado entrará de forma ordenada 
pola cancela lateral azul. Agardará a que 
soe o timbre e o recolla o profesor 
pertinente para acompañalo á aula, sen 
facer aglomeracións, gardando as 
distancias esixidas nas medidas 
sanitarias.Entrará ao edificio pola porta de 
emerxencias do edificio novo. 

8:25 

15:30 

LUNS: 
14:00 

RESTO DE 
DÍAS: 14:05 

17:15 

3º ESO 

O alumnado entrará de forma ordenada 
pola cancela lateral azul. Agardará no 
patio cuberto, sen facer aglomeracións, 
gardando as distancias esixidas nas 
medidas sanitarias. Esperará a que o 
recolla o profesor pertinente,  entrará ao 
edificio pola porta principal do edificio 
novo e cruzará a primeira pasarela cara a 
súa aula.   

8:35 

15:35 

14:10 

17:15 



4º ESO 

O alumnado entrará de forma ordenada 
pola cancela principal esquerda, da que 
pasarán á cancela de acceso ao patio. 
Agardará no patio cuberto, sen facer 
aglomeracións, gardando as distancias 
esixidas nas medidas sanitarias. Esperará 
a que o recolla o profesor pertinente,  
entrará ao edificio polo corredor da 
biblioteca e subirá pola escaleira máis 
próxima.   

8:30 

15:35 

14:10 

17:20 

1º BACH 

O alumnado entrará de forma ordenada 
pola cancela principal. A entrada ao 
edificio será pola porta principal 
DEREITA. Agardará na parte dereita do 
patio dianteiro a que toque o timbre  para 
poñerse na fila e o recolla o profesor 
pertinente para acompañalo á aula, á que 
accederá pola escaleira de bacharelato.  
Deberá gardar sempre as distancias 
interpersoais e levar a máscara. 

8:35 

15:35 

14:10 

17:20 

2º BACH 

O alumnado entrará de forma ordenada 
pola cancela principal. A entrada ao 
edificio será pola porta principal 
DEREITA. Agardará na parte dereita do 
patio dianteiro a que toque o timbre  para 
poñerse na fila e o recolla o profesor 
pertinente para acompañalo á aula, á que 
accederá pola escaleira de bacharelato.  
Deberá gardar sempre as distancias 
interpersoais e levar a máscara. 

8:25 

15:35 

14:10 

17:20 

BACH SEMI 

PRESENCIAL 

Accederán ao Centro pola porta principal, 
subiran as aulas pola escaleira principal, 
e baixaran pola escaleira lateral seguindo 
as frechas indicadas no chan. Manterán 
as  distancias esixidas nas medidas 
sanitarias. 

  

Á hora  

que lles 
corresponda. 

Cando 
rematen 
as clases. 



THAT’S 

 ENGLISH 

Accederán ao Centro pola porta principal, 
subiran as aulas pola escaleira principal, 
e baixaran pola escaleira lateral seguindo 
as frechas indicadas no chan. Manterán 
as  distancias esixidas nas medidas 
sanitarias. 

  

Á hora que 
lles 
corresponda. 

Cando 
rematen 
as clases. 

  

No momento de acceder ás aulas, os alumnos farano directamente, sen facer grupos nin 
aglomeracións e sentarán no seu sitio, asignado o primeiro día polo titor/a, respectando en 
todo momento a distancia interpersoal e sen quitar a máscara. Terán que permanecer 
sentados ata que dea comezo a clase, non podendo agardar no corredor nin estar noutro 
lugar da aula que non sexa o que teñen asignado. Igualmente, durante os cambios de clase, 
NON PODERÁN LEVANTARSE do seu sitio. No caso de que deban desprazarse a unha 
aula de desdobre, prepararán o material que necesiten levar e agardarán a que o profesor/a 
co que teñan clase os veña buscar.  

 

b.      Recreos. 

Haberá dous recreos de 20 minutos cada un. O primeiro recreo será de 10:10 a 10:30 e o 
segundo recreo será de 12:10 a 12:30. Os alumnos baixarán ao patio que se lles asigne 
acompañados polo profesor co que teñan clase antes do recreo. Cando teñan que volver 
entrar, farano co profesor co que teñan clase despois do recreo. Este recolleraos no patio. 
Para baixar ao patio, cada grupo farao seguindo o mesmo itinerario que para as entradas e 
saídas do centro, agás 1º da ESO, que irá ao patio seguindo unha ruta distinta,  e á mesma 
hora. O alumnado da ESO ocupará o patio traseiro, mentres que o alumnado de 
Bacharelato ocupará o patio dianteiro, próximo á porta principal.  

Para acceder á cafetería:  

Terán que gardar cola na porta da cafetería que está ao lado da entrada principal do edificio 
novo, sen aglomerarse no hall e, de ser preciso, continuando a fila por fóra do edificio.. 

O alumnado de 1º e 2º da ESO e de 1º de Bacharelato poderá ir SÓ NO PRIMEIRO 
RECREO.  O alumnado de 3º, 4º e 2º de Bacharelato poderá ir SÓ NO SEGUNDO 
RECREO. Poderase estudar a posibilidade de rotar as quendas. O alumnado de 
Bacharelato que desexe ir á cafetería poderá facelo empregando a porta traseira dereita, 
polo corredor de seminarios.  

NON SE PODERÁN MERCAR FOTOCOPIAS NOS RECREOS. Cada profesor/a xestionará 
as fotocopias que considere necesarias, encargándose de distribuílas entre o alumnado e 
de cobrar o importe correspondente, de ser o caso.  



Ás 12:30, xusto ao entrar do segundo recreo, o alumnado CAMBIARÁ A MÁSCARA. O 
proceso será o seguinte: unha vez sentados, collerán a bolsa ou sobre onde gardan a 
máscara limpa e a bolsa ou sobre para gardar a usada. Unha vez teñan todo preparado, 
lavarán as mans co seu xel hidroalcólico e procederán ao cambio, tan rápido como sexa 
posible. Gardarán a máscara usada e volverán hixienizar as mans.  

CURSO PORTA DE SAÍDA E ENTRADA AO PATIO HORA 
DE 
SAÍDA 

HORA DE 
ENTRADA 

1º ESO O alumnado sairá ao patio e volverá á aula 
utilizando a porta traseira dereita, que se 
atopa no mesmo corredor. Comezarán a saír 
e a entrar os grupos máis próximos á porta. 

A saída e a entrada faranse respectando a 
distancia interpersoal. Antes de saír e nada 
máis entrar deberán hixienizar as mans. 

10:10 

12:10 

10: 30 

12:30 

2º ESO O alumnado sairá ao patio e volverá á aula 
utilizando a saída de emerxencia do 
edificio novo.  

Comezarán a saír e a entrar os grupos 
máis próximos á porta. 

A saída e a entrada faranse respectando a 
distancia interpersoal. Antes de saír e nada 
máis entrar deberán hixienizar as mans.  

10:10 

12:10 

10:30 

12:30 

PMAR O alumnado sairá ao patio e volverá á aula 
utilizando a saída de emerxencia do 
edificio novo.  

A saída e a entrada faranse respectando a 
distancia interpersoal. Antes de saír e nada 
máis entrar deberán hixienizar as mans.  

10:10 

12:10 

10:30 

12:30 



3º ESO O alumnado sairá ao patio e volverá á aula 
pola pasarela máis próxima á súa aula e 
polas escaleiras e a porta principal do 
edificio novo.  

A saída e a entrada faranse respectando a 
distancia interpersoal. Antes de saír e nada 
máis entrar deberán hixienizar as mans. 

10:10 

12:10 

10:30 

12:30 

4º ESO O alumnado sairá ao patio e volverá á aula 
pola pasarela máis próxima á súa aula e 
polas escaleiras e a porta principal do 
edificio novo.  

A saída e a entrada faranse respectando a 
distancia interpersoal. Antes de saír e nada 
máis entrar deberán hixienizar as mans. 

10:10 

12:10 

  

10:30 

12:30 

1º  e 2º 
BACH 

O alumnado sairá ao patio e volverá á aula 
utilizando as escaleiras máis próximas a 
conserxería e a porta principal. Comezarán 
a saír e a entrar os grupos máis próximos á 
porta. De querer ir á cafetería do centro, 
farano a través da porta traseira esquerda, 
polo corredor de seminarios.  

A saída e a entrada faranse respectando a 
distancia interpersoal. Antes de saír e nada 
máis entrar deberán hixienizar as mans. 

10:10 

12:10 

10:30 

12:30 

  

c.       Espazos exteriores asignados a cada grupo. 

Tanto para entrar ao centro como durante os recreos, os alumnos e alumnas esperarán na 
sección do patio que lles corresponda.  

Entrada ao centro 

GRUPOS LUGAR 



1º ESO Patio dianteiro. Xa que son os primeiros en acceder, 
poderán esperar na zona cuberta xusto diante da porta 
principal, pero sempre deixando libre a rampa dereita de 
acceso para o profesorado. 

2º ESO Patio cuberto entre a cancela lateral azul e a cafetería.  

3º ESO Patio cuberto próximo á entrada principal do edificio novo. 
Cancha de baloncesto. 

4º ESO Patio cuberto próximo ao salón de actos. Campo de fútbol.  

BACHARELATO Sempre que sexa posible, á dereita, na antiga zona de 
aparcamento, para non obstaculizar o paso dos outros 
grupos ou persoal traballador do centro. 

  

 

Recreos 

GRUPOS LUGAR 

1º ESO Patio próximo á cafetería. 

2º ESO Patio próximo á cancela azul. 

3º ESO Campo de fútbol, a zona máis próxima ao edificio novo. 
Eventualmente, se vai mal tempo e sempre que traia 
calzado para cambiarse, o pavillón.  

4º ESO Campo de fútbol, a zona máis afastada do edificio novo. 
Eventualmente, se vai mal tempo e sempre que traia 
calzado para cambiarse, o pavillón.  

BACHARELATO Patio dianteiro. Sempre que sexa posible, á dereita, na 
antiga zona de aparcamento, para non obstaculizar o paso 
dos outros grupos ou persoal traballador do centro. 

  



d.      Na aula. 

O uso da máscara será obrigatorio SEMPRE. A máscara deberá estar sempre 
correctamente colocada, cubrindo o nariz e a boca. Debe evitarse tocala. 

Recoméndase o uso de máscara hixiénica (de tea), que deberá cambiarse cada 4 horas e 
lavarse con auga e xabón posteriormente. Polo tanto, os alumnos e alumnas deberán traer 
polo menos unha máscara de reposto na súa correspondente bolsa (preferiblemente de 
papel ou tea) e de dúas no caso de que queden a comer no centro e teñan clase pola tarde. 
En canto ás máscaras hixiénicas, recoméndase observar as recomendacións do Ministerio 
de Sanidade, que especifica os materiais, medidas, etc. das máscaras hixiénicas 
homologadas (Norma UNE 0065:2020). Deixamos a seguinte infografía a modo de resumo: 

https://boticariagarcia.com/2020/09/09/decalogo-de-la-mascarilla-para-la-vuelta-al-cole/  

 

 

De empregar máscaras desbotables, os alumnos deberán cambialas cada 4 horas no caso 
de empregar máscaras cirúrxicas; ou cada 8 se son FPP2 ou KN95. O centro disporá 
dalgunhas máscaras de reposto para aqueles casos especiais nos que sexa necesario 



(olvidos, perdas, etc.). Porén, non pode converterse en norma que sexa o centro quen 
subministre de xeito habitual as máscaras.  

Ás 12:30, xusto ao entrar do segundo recreo, o alumnado CAMBIARÁ A MÁSCARA. O 
proceso será o seguinte: unha vez sentados, collerán a bolsa ou sobre onde gardan a 
máscara limpa e a bolsa ou sobre para gardar a usada. Unha vez teñan todo preparado, 
lavarán as mans co seu xel hidroalcólico e procederán ao cambio, tan rápido como sexa 
posible. Gardarán a máscara usada e volverán hixienizar as mans.  

Os alumnos e alumnas deberán lavar as mans con xel hidroalcólico cando entren e saian do 
centro, así como ao longo do día numerosas veces. Haberá dispensadores de xel polos 
corredores e en cada aula. Tamén deberán traer o seu propio bote de xel.   

Os alumnos e alumnas sentarán separados entre si a unha distancia dun metro e medio 
como mínimo. 

Cada alumno/a terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de 
emprego máis común, preferiblemente etiquetados co nome do alumno/a) e gardará todo no 
pupitre. Non poderán deixar nada na aula nin no pupitre, co fin de facilitar as tarefas de 
limpeza.  

Para saír da aula, tanto no momento dos recreos como para abandonar o centro, farase na 
orde descrita anteriormente, que os alumnos e alumnas deberán coñecer. Comezarán a saír 
as filas máis próximas á porta. 

Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, plástica, informática, 
laboratorios ou saír ao patio, deberán esperar na súa aula, sentados no seu pupitre a que o 
profesor da materia correspondente, ou o profesorado de garda os acompañe á mesma. 

Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula. 

Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con 
xel hidroalcólico e do rotulador que empregue. 

Algunhas das restricións limitan a liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, 
pero a situación require dun pequeno esforzo. 

Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha 
correcta desinfección de mans, así como do posto que ocupe. Do mesmo xeito, cando o 
alumnado se desprace a unha aula de desdobre terá que desinfectar o seu posto (mesa, 
cadeira) antes de ocupalo.  

e.   Comedor 

Xa que o IES Martaguisela comparte o comedor co colexio Julio Gurriarán, os luns o 
alumnado do colexio non poderá facer uso das instalacións. Este día, os alumnos do 
Martaguisela comerán en dúas quendas de 46 e 39 alumnos e alumnas, respectivamente. A 
primeira quenda comerá de 14:05 a 14:35. Deixarase un período de 10 minutos para 
ventilar e desinfectar. A segunda quenda comerá de 14:45 a 15:30.  

Os primeiros alumnos en comer serán os de 1º e 2º da ESO. Na segunda quenda comerán 
3º e 4º da ESO.  



O alumnado baixará ao patio seguindo o itinerario que a continuación se describe e fará 
unha fila ordenada, seguindo orde alfabética, no lugar que lle corresponda. 

 

CURSO HORA 
DE 
SAÍDA 

ITINERARIO LUGAR DA FILA 

1º ESO 14:00 Sairán por orde de aulas, en fila 
ordenada e mantendo as distancias, 
comezando pola máis próxima á porta de 
saída, e irán ao patio pola porta traseira 
situada no mesmo corredor.  

FÓRA do edificio novo, 
desde a porta do 
comedor cara o 
pavillón. Por orde de 
grupo e dentro de cada 
grupo, por orde 
alfabética e mantendo 
as distancias.  

2º ESO 14:00 Sairán por orde de aulas, en fila 
ordenada e mantendo as distancias, 
comezando pola máis próxima á porta de 
saída, e irán ao patio pola porta de 
emerxencia do edificio novo. 

FÓRA do edificio novo, 
desde a porta do 
comedor cara a cancela 
do patio azul. Por orde 
alfabética e mantendo 
as distancias.  

3º ESO 14:10 Sairán por orde de aulas, en fila 
ordenada e mantendo as distancias, 
comezando pola máis próxima á porta de 
saída, e irán ao patio pola porta de 
emerxencia do edificio novo. 

A partir das 14:40. 
FÓRA do edificio novo, 
desde a porta do 
comedor cara a cancela 
do patio azul. Por orde 
alfabética e mantendo 
as distancias.  

4º ESO 14:10 Sairán por orde de aulas, en fila 
ordenada e mantendo as distancias, 
comezando pola máis próxima á porta de 
saída, e irán ao patio pola porta traseira 
próxima á aula de xadrez.  

A partir das 14:40.  
FÓRA do edificio novo, 
desde a porta do 
comedor cara o 
pavillón. Por orde 
alfabética e mantendo 
as distancias.  

 

Unha vez dentro, collerán a súa bandexa e sentarán no sitio asignado, do que non poderán 
erguerse ata rematar a comida. Cando rematen, poderán saír ó patio pola saída de 
emerxencia do comedor e permanecer no lugar asignado ao seu curso, sempre coa 
máscara e mantendo a distancia de seguridade co resto do alumnado.  

f.        Aseos. 

O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 
Estarán debidamente sinalizados. SOAMENTE PODERÁN IR AOS ASEOS DURANTE 
OS RECREOS.  



      - A limitación de aforo para os baños estará sinalizada á entrada de cada un e 
deberá respectarse estrictamente.  

      - Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

  

2.    Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

Cada familia deberá entregar, o primeiro día de clase, unha declaración responsable 
asinada polos proxenitores ou titores de cada alumno comprometéndose a que estes se 
sometan cada mañá ao test de autoavaliación. Dito test servirá para identificar os posibles 
síntomas da COVID-19. En caso de presentar UN dos síntomas descritos no test, a persoa 
responsable comprométese a non enviar o alumno ou alumna ao centro. Tampouco 
deberán acudir se algunha das persoas coas que conviven son sospeitosos de padecer a 
enfermidade ou son positivos confirmados da mesma. 

O primeiro día, cada titor/a recollerá os seus alumnos no patio e levaraos á aula. 
Acompañaraos tamén no que será o seu percorrido habitual para baixar ao patio e volver 
subir, para que se familiaricen. Recalcará que as rutas indicadas para cada grupo son as 
únicas que deben empregar os alumnos, sempre entrando e saíndo polo lugar que lles 
corresponde. 

Na aula, explicaralles moi claramente cal será o seu sitio asignado, así como as normas 
xerais sobre a forma de moverse polo centro, o uso correcto da máscara, a hixienización de 
mans, etc. Para tal fin, poderán poñer vídeos ou amosar eles mesmos os procedementos. 
Recalcarán a importancia de non quitar a máscara salvo para comer ou beber, 
preferiblemente fóra da aula e a forma correcta de facelo. Tamén lles lembrarán que deben 
cambiar a máscara pasadas 4 horas e almacenala nun sobre de tea ou papel, que se lavará 
xunto coa máscara usada. 

Durante toda a estancia no centro, como xa se especificou anteriormente, os alumnos e 
alumnas deberán levar a máscara correctamente colocada e gardar a distancia interpersoal 
dun metro e medio de distancia como mínimo. Tamén deberán desinfectar as mans con xel 
hidroalcólico ao entrar ao centro, antes de saír e con frecuencia durante o día. 

O centro terá o equipo COVID, formado por tres persoas e tres suplentes/ colaboradores. 
Estas persoas recibirán unha formación máis extensa acerca da COVID, prevención, 
detección e protección. Encargaranse de monitorizar a posible incidencia e evolución da 
enfermidade no centro, illando posibles sospeitosos de padecela e dando parte ao centro de 
saúde de referencia. O centro conta cunha sala de illamento equipada segundo as 
instrucións da administración competente. 

Minimizarase o desprazamento a outras aulas e os encontros entre distintos grupos. Antes 
do comezo das clases e entre sesións, ventilaranse as aulas un mínimo de 10 minutos. 
Durante os recreos, o persoal de limpeza baleirará as papeleiras das aulas e as fiestras 
permanecerán abertas desde que sae o alumnado ata que volvan entrar.  

Canto á disposición dos pupitres, a norma xeral é manter unha distancia física mínima de 1 
metro e medio dende o centro dunha cadeira ao centro doutra cadeira. 



Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara o posto do/a profesor/a. 

Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. 

Asignarase un aula de desdobres para cada nivel, que será utilizada por alumnado do nivel 
correspondente nas materias que precisen desdobrar. Na aula de referencia quedará o 
grupo máis numeroso. 

Á hora de traballar nas aulas de AL e PT, adoptamos as seguintes medidas: 

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha 
ventilación de dez minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

  

As titorías levaranse a cabo baixo TRES modalidades: 

- Telefonicamente. 

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 20/21. 

- Presencial: para aqueles casos nos que a videoconferencia non sexa posible. Nesta 
modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e 
garantindo a distancia social. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a 
pertinente desinfección de mans. Soamente poderá acudir á titoría un responsable do 
alumno/a.  

Cando nalgunha destas reunións sexa necesario a revisión dalgunha proba escrita, 
avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación 
conxunta. 

En calquera caso, SERÁ OBRIGATORIA A CITA PREVIA, empregando calquera das 
canles reflectidas no  NOFC, preferente vía telefónica ou a través do alumno/a. 

Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do IES Martaguisela pasará 
a ser o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 

Como sistema de mensaxería empregaremos abalar móbil e TokApp, polo que é moi 
importante que todas as familias descarguen as aplicacións para reducir as comunicacións 
alleas a esta canle. 

Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que 
será o correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 

Cando as familias precisen recoller un alumno/a, NON PODERÁN FACELO DURANTE OS 
RECREOS NIN DURANTE OS CAMBIOS DE CLASE. Terán que chamar previamente e 
acordar unha hora de recollida co titor/a do alumno/a. 

  



3.    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. 

  

Durante as dúas primeiras semanas de curso establecerase como prioridade que os 
alumnos aprendan a desenvolverse con total soltura no manexo do correo electrónico, a 
plataforma de ensino a distancia, etc. Serán especialmente prioritarios os alumnos e 
alumnas de 1º de ESO, xa que moitos deles probablemente non terán un enderezo de 
correo electrónico propio ou non estarán afeitos a usalo con asiduidade. 

Para minimizar o intercambio de material e polo tanto o risco de contaxio, tanto no ensino 
presencial como non presencial –de ser o caso- primará a entrega de traballos en formato 
dixital sempre que sexa posible e adecuado,  a través de ficheiros enviados ben a través do 
correo electrónico ben a través da aula dixital. Se ben cada profesor é libre de empregar os 
medios dixitais que considere adecuados, é preferible que a aula dixital do centro e o correo 
electrónico sexan as canles principais para que os alumnos teñan unha certa uniformidade 
e a súa adaptación sexa máis fácil, especialmente os cursos máis baixos. 

Polo tanto, é función de cada titor ou titora comprobar que todos os alumnos e alumnas 
teñen un enderezo de correo electrónico propio. De ser necesario, ensinaranlles como obter 
un. Haberá que facer fincapé tamén na correcta forma de redactar os correos electrónicos. 
Tamén lles darán as indicacións necesarias para que aprendan a empregar a aula dixital, 
recalcando a importancia de comprobar periodicamente os posibles traballos asignados ou 
a corrección dos mesmos por parte do profesor. 

Con todo, cada profesor deberá tamén ter un listado dos enderezos de correo electrónico 
dos seus alumnos e debería tamén reforzar as indicacións sobre o mesmo e máis a aula 
virtual.  

4.    Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 
actividades grupais de acollida e cohesión. 

 

4.1. ACTIVIDADES PARA INTEGRACIÓN E COHESIÓN GRUPAL 

ESO 

Realizaranse na hora de titoría lectiva durante a primeira quincena de clase. . Non é posible 
propoñer actividades habituais de dinámica de grupos por mor da limitación de mobilidade e 
de contacto entre o alumnado.  Os obxectivos das actividades son: 

a)    Crear un tempo e espazo para a expresión emocional 

b)    Integrar a cada estudante no centro e no grupo-clase. 

c)    Favorecer o sentimento de grupo e a súa cohesión 

d)    Fomentar a responsabilidade persoal e do grupo no benestar emocional da aula 



  

 Pasado ese tempo,  cada mes destinarase una sesión de titoría a completar e comentar un 
cuestionario de benestar na aula e no centro para o  alumnado. 

1. Actividade de presentación: 

 Desde a propia cadeira, sen desprazamentos. 

 --Nome 

--A miña mellor calidade 

--O que máis me gusta no mundo 

--Que espero acadar neste curso 

--Podo axudar aos demais en…. 

  

2. Composición sobre como me sentín durante o confinamento e  como me sento 
agora ao volver ao instituto 

  emocións: medo/ preocupación/ tristeza/ aburrimento/ soidade/ alegría/---- 

 Poden ser anónimas , o profesor/a leos en voz alta , procurando recoller as emocións mais 
repetidas. 

Entre todos , pedimos que ofrezan consellos, truquiños que poden funcionar ante esas 
emocións. 

3.Elaboración do Plan persoal para este curso: 

  

a) Obxectivos  para  estas dúas primeiras semanas do curso 
b) Obxectivos para o curso 
c) Inquietudes para o comezo do curso 
d) Áreas, actividades  ou contidos onde podo necesitar máis axuda 
e) Áreas, actividades ou contidos onde podo axudar 

  

Pedirlle a cada estudante que lea en voz alta en que pode axudar. O profesorado recolle os 
plans  , de xeito anónimo, salienta ante o grupo as inquietudes que mais se repiten. Pódese 
facer una choiva de ideas sobre como afrontalas e deixar o resultado por escrito. 

   

4.Proposta individual  de axuda e colaboración  na aula e no centro. 

  



Posibles accións: 

a)    Responsabilidade individual nas medidas de hixiene e prevención 

b)    Prestar atención a como se atopa quen nos rodea. 

c)    Preguntarlle a quen vexamos triste, preocupado, asustado…, que lle pasa. 

d)    Ofrecer compañía a quen podamos ver illado. 

e)    Axudar , coas precaucións debidas, ante as dificultades dalgún compañeiro ou 
compañeira. 

f)     Manter a orde e silencio necesarios na clase. 

g)    Crear a figura de “dinamizador do benestar na aula” , que se levaría a cabo de 
xeito rotativo semanal. Podería encargarse cada semana de estar atento a como 
se atopan compañeiros e compañeiras, axudando, animando a otras persoas a 
que axuden, comunicarlle ao profesorado titor ou de aula, etc…  

Recollida das propostas para posta en común. 

  

5.Confección dun compromiso grupal de clase a partir do debate e acordo sobre as 
propostas individuais 

   

BACHARELATO 

 Non se dispón de titoría lectiva.  Cando se proceda á elección de  persoa delegada , o 
profesorado titor pode realizar a actividade de presentación oral de xeito breve . 

 

4.2. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 1. Medidas formativas  de Educación para  a Saúde destinadas ao alumnado. 

  

 a) Para a ESO. 

  

Empregarase a sesión semanal de titoría lectiva  para realizar actividades relacionadas coa 
Educación para a Saúde e o Autocoidado. Desenvolveranse ao longo do 1º e 2º trimestres. 

No 1º mes  do primeiro trimestre  traballarase  especificamente o coñecemento dos 
síntomas,  concienciación e práctica  das medidas preventivas e de hixiene fronte a COVID 
19.  Como mínimo ata rematar a 1ª avaliación destinarase unha sesión  ao mes para 
continuar reforzando estes contidos. 



Na 2ª  e 3ª avaliacións continuarase realizando esa sesión mensual de seguimento e 
reforzo , e incluiranse outros bloques como estilos de vida saudable e prevención de 
drogodependencias 

Todas estas actividades incluiranse e detallaranse no Plan de Acción  Titorial. 

  

b) Para Bacharelato. 

 Traballaranse de xeito transversal os contidos referidos a hixiene e prevención fronte a 
COVID 19, en tódalas materias, facendo fincapé na concienciación da prevención en 
distintos ámbitos sociais, especialmente no  lecer. 

 2. Transversalidade en materia da formación en hixiene e prevención fronte a COVID-
19 

 Na ESO, ademais das actividades de titoría, traballarase en tódalas materias a hixiene e 
prevención, especialmente a través dos hábitos e as prácticas  ao inicio e saída de clase , o 
uso da mascarilla e  o mantemento da distancia de seguridade. 

  3. Difusión de medidas de prevención do protocolo do centro e de comunicacións da 
Consellería de Sanidade 

  

Terá carácter obrigatorio a difusión  para toda a comunidade educativa a información 
relativa a: 

a)    Medidas adoptadas polo centro en materia de hixiene e prevención. 

b)    Necesidade de realizar na familia a enquisa diaria de valoración de síntomas 

c)    Actuacións das familias en caso de presenza dalgún síntoma  dos incluídos na enquisa 

d)    Actuacións previstas no protocolo en caso de aparición de caso/s sospeitoso/s 

e)     Actuacións previstas no protocolo en caso da aparición de caso/s confirmados. 

f)    Todas as comunicacións ás  que a Consellería de Sanidade  atribúa carácter de obrigada 
difusión. 

  

A información difundirase a través das seguintes canles e procedementos: 

1.                  Páxina web do centro, que será principal instrumento. 

2.                  Redes sociais do centro. 

3.                  Na 1ª reunión de titoría grupal coas familias, no caso de se celebrar. 

  



 4. Determinación do profesorado que coordinará a implantación das aulas virtuais, e 
a comunicación cos asesores de Abalar, Edixgal e Unidade de Atención a Centros. 

  

Desígnase a : Manuel Barreiro Abeijón e Luis Antonio Rodríguez Vilachá.  

As súas funcións incluirán : 

a)     Coordinación da implantación das aulas virtuais 

b)      Comunicación cos asesores de Abalar/Edixgal, UAC. 

c)  Colaboración cos/as compañeiros/as con mais dificultades no uso de ferramentas 
tecnolóxicas 

d)        Divulgar entre o profesorado accións formativas neste campo. 


