
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACOLLIDA PARA O CURSO 20/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa en relación as medidas educativas que se deben 

adoptar no curso académico 2020-2021, o centro educativo elaborará un “Programa de 

Acollida”.  

 

Seguindo as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo Directivo 

coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter formación en materia 

sanitaria nin de organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais. 

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, 

polo menos, 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. 

 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

 
1.-  USO DE MÁSCARA  

O uso de máscara será obrigatorio para todo o persoal e alumnado, tanto dentro como 

fóra da aula.  

2.-ORGANIZACIÓN DO CENTRO  

 Os grupos cos que contaremos este ano son:  
 

NIVEL : ESO  1º 2º 3º 4º 

GRUPOS  4 4 4 3 

     

NIVEL : BACH. 1º 2º   

GRUPOS  3 2   

     

NIVEL : CM .AC 1º 2º   

GRUPOS  1 1   

     

NIVEL: CS.- 
CC.FF. 

1º 2º   

GRIPOS 2 2   

     

NIVEL: CC.FF. 
DUAL 

1º 2º   

GRIPOS 1 3   
 
 



 

Como o alumnado ten que adquirir novos hábitos que implican tanto o cambio da porta 

de acceso ao centro como de ruta que debe seguir para chegar á súa aula, o que sumado 

ao alumnado que cambiade nivel e aula, fai necesario organizar dun xeito especial o 

primeiro día lectivo. Para evitar aglomeracións e confusións propias desa primeira 

xornada, flexibilizaremos os horarios organizando as seguintes quendas: 
Normas de acceso ó centro:  

- Acudir á hora prevista coa máscara  

- Desinfectar as mans á entrada do edificio  

- Non formar grupos para garantir a distancia de seguridade 

- Acudir directamente o andar sinalado onde se lles indicara a aula correspondente ( 

enviarase mensaxe por Abalar móbil para indicar o grupo de cada alumno) 

Datas e horas de presentación do alumnado 

MÉRCORES, DÍA 23 DE SETEMBRO  

1º ESO A 9:30 1º andar 
1º ESO B 9:40 1º andar 
1º ESO C 9:50 2º andar  
1º ESO D  10:00 1º andar  
2º ESO A 10:15 1º andar 
2º ESO B 10:30 Salón de actos  
2º ESO C 10:45 1º andar 
2º ESO D 11:00 1º andar 

1º Bacharelato A 11:15 2º andar  
1º Bacharelato B  11:20 3º andar 
1º Bacharelato C  11:25 2º andar  

1º CC.FF. ACT. COMER.  11:45 2º andar  
1º CC.FF. XCVEC 12:00 3º andar  

1º CC.FF. C.I. 12:15 3º andar  
1º. CC.FF. COMER. DUAL  12:30 1ºandar, zona CC.FF. 

 

XOVES, 24 DE SETEMBRO   

3º ESO A 9:30 1º andar 
3º ESO B 9:40 1º andar 
3º ESO C 9:50 2º andar  
3º ESO D 10:00 1º andar  

2º Bacharelato A 11:15 2º andar  
2º Bacharelato B  11:20 3º andar 

2º CC.FF. ACT. COMER.  11:45 2º andar  
2º CC.FF. XCVEC 12:00 3º andar  

2º CC.FF. C.I. 12:15 3º andar  
2º. CC.FF. COMER. DUAL  12:30 1ºandar, zona CC.FF. 

2º CC.FF. XVEC DUAL  12:40 1ºandar, zona CC.FF. 
2º CC.FF. TRAN. LOXÍST. 12:50 1ºandar, zona CC.FF. 

 

VENRES ,25  DE SETEMBRO   

4º ESO A 10:30 2º andar 
4º ESO B 10:40 3º andar  
4º ESO C 10:50 2º andar 



O incumprimento das normas establecidas no protocolo COVID do centro, será 

considerado como falta leve e polo tanto aplicaranse as medidas correctoras pertinentes.  

 

b) Acollida programada dende o departamento de orientación  

 

Neste inicio de curso tan atípico cómpre facer unha acollida do alumnado moi cálida e 

afectuosa traballando coñecemento do grupo, xestión de sentimentos e benestar 

emocional, educación das emocións, educación para a saúde. Traballaremos ao igual que 

outros cursos: clima de convivencia no grupo/aula e normas de convivencia.  

Logo de meses sen poder compartir tempos e experiencias no instituto o noso alumnado  

pode por fin  atoparse con outros nenos e nenas. Sabemos que estar xuntas na clase era 

algo moi desexada por todos eles. Para educar e coidar a súa saúde emocional cómpre 

que sexamos partícipes desa necesidade de comunidade, de grupo e, a os poucos, camiñar 

cara a normalidade.  Debemos dirixirnos a eles/elas con tranquilidade e optimismo: 

 “Sabemos como vos sentides con moitas ganas de poder compartir risas, aprendizaxes, 

discusións, xogos ou apertas coas vosas amizades mais nesta situación de crise sanitaria 

é necesario ter en conta varias recomendacións:  

O máis importante é coidarnos moito, usar unha parte da nosa enerxía para coidarnos a 

nós e protexer aos demais, debemos tamén contribuír a que o ambiente da aula sexa 

positivo,  rebaixar a tensión, cómpre, entón, botarlle moita paciencia a esta volta a unha 

“normalidade” nada normal. Sabes que é natural sentir moitas emocións que no nos 

gustan, como o medo, a tristeza, o enfado, a irritabilidade... son emocións normais 

nesta situación que padecemos, é lóxico que diante de situacións difíciles nos sintamos 

así, mais debemos aceptalas a afrontalas con paciencia e dicíndonos as veces que faga 

falta: ISTO ACABARÁ E ACABARÁ BEN. Se eses sentimentos negativos non te deixan 

centrar noutras cousas pídenos axuda e traballaremos de xeito individual o autocontrol.  

Botabámonos de menos! Agora estamos xuntas e gustaríanos poder tocarnos, abrazarnos 

todas esas cousas positivas tan importantes no contacto humano mais aínda non pode 

ser; podemos vernos, falarnos, rir xuntas mais outras cousas toca esperar, por iso 

debemos manter a distancia de seguridade e non tocarnos.” 

Entre as recomendacións a dar debemos indicarlles tamén que “desconecten do 

coronavirus”,  non estean todo o tempo lendo sobre o COVID-19 e sobre todo non axuden 

a espallar mentiras, “bulos”, que corren a toda presa e non axudan nin a tranquilidade nin 

a verdade. Deben lembrar que o alarmismo é negativo e que non deben espallar noticias 

sobre a saúde de ninguén…  

 

 

 

 

 



 

Dentro do apartado de educación para a saúde traballaremos por parte do profesorado 

en todos os cursos 2 aspectos: 

 RUTINAS:  Necesitamos que interioricen a necesidade de control de 3 

cuestións, ás 3 M, máscara, mans e metros( distancia).  

 Sempre debo levar a máscara posta. Erros máis frecuentes uso das máscaras:  

https://www.youtube.com/watch?v=8fuHSckuzoo&feature=youtu.be 

Limpeza, hixienización das mans: xeito de facelo, cando facelo: 5/6 veces, ao inicio das 

clases, antes e despois dos recreos e na saída. 

Distancia social de 1,5 metros. 

 Normas COVID (estarán nas cortizas das aulas)  

Normas, rap “juntos te pararemos” 

https://www.youtube.com/watch?v=BbnPNH2KPKU 

 Educación para a saúde: Realizaremos, en colaboración coa ANPA,  en todos 

os cursos da ESO, unha charla de 30 minutos cunha doutora en medicina.  

Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020 - 2021 

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/474/guia_volta_segura_as_aulas.pdf 

 Recomendacións sobre o coronavirus 

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Recomendacions-sobre-coronavirus 

 DECÁLOGO como actuar no caso de ter síntomas de covid-19 

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/203/Decalogo.pdf 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8fuHSckuzoo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BbnPNH2KPKU
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/474/guia_volta_segura_as_aulas.pdf
https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Recomendacions-sobre-coronavirus
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/203/Decalogo.pdf


 

O alumando irá entrado gradualmente o primeiro día na súa aula , onde estará o 

titor/a esperándoos para iniciar actividades de acollida con eles.  

ACOLLIDA 1º de ESO : 

Mércores 23   

(todos os días, durante a 1ª semana,  repetiremos rutinas de 3 M, máscaras, mans, 

metros) 

Logo da presentación da persoa titora realizaremos nese primeiro día 4 actividades: 

1.- ASF: en colaboración da ONG Arquitectura sen fronteiras realizaremos unha 

actividade de 1 sesión para coñecer o centro e educación das emocións. 1 sesión de 40 

minutos paseando o centro. 

 2.- Educación para a saúde: en colaboración coa ANPA realización dunha actividade 

dunha sesión para lembrar normas básicas de control de saúde: Cóidome e coido dos 

demais. Enfermidades víricas. Que é a Covid 19. Que podo/que debo facer eu para 

axudar a que acabe esta pandemia. É a nosa responsabilidade. 1 sesión de 30 minutos 

na aula. 

3.-  Coñecemento do grupo aula/ benestar emocional, a realizar preferiblemente pola 

persoa titora. Asemblea de aula: Facer unha presentación da persoa titora, funcións, con 

mensaxes positivas. De xeito individual cada unha delas/deles, como me chamo? Onde 

vivo? De que CEIP veño? Que me gusta? A quen coñezo na aula? Elaboración dun letreiro 

co meu nome… 

 

4.- Normas de aula. Normas COVID. Horarios: a realizar preferiblemente pola persoa 

titora. Medidas hixiénicas xerais. Medidas básicas de aula, traballo de consenso, posta en 

común, elaboración NORMAS DE AULA. Entrega de horario, explicación de 

abreviaturas e demais. 

  

 A (aula de 1º 

C) 

B (aula de 

tecnoloxía) 

C (aula de 

inglés 2º andar) 

D (aula de 2ºD) 

3ª h 1 2 3 3 

4ªh 2 1 4 4 

recreo     

5ªh 3 3 1 2 

6ªh 4 4 2 1 



 

Xoves 24 ( todos os días 1º A e 1º B entra ás  8:30 e sae ás 14h e 1º C e D entra ás 

8:40 e sae ás 14:10) 

1.- Neste 2º día de clase realizaranse 4 sesións preferiblemente pola persoa titora: 

a) Necesitamos encher baleiros afectivos, crear novos vínculos. Durante un minuto 

falo de min, só cousas positivas….  

b) Colgamos as NORMAS DE AULA elaboradas en conxunto no día anterior.  

c) Cuestionario persoal inicial 

d) Uso de axenda. Entrega de axendas, cubrir datos persoais. Para que serve a 

axenda… 

2.- Relaxación.  Realizarase unha sesión por parte da  profesora de  E. Física,  Conchi: 

educación postural, inventario e pensamentos positivos. 1 sesión de 45m 

3.- Titoras de acollida. Alumnado de 3º de ESO (2 alumnas) que explica o centro, cousas 

positivas que lembro dese 1º curso da ESO, 10-15m 

 

 

 

  

 A  B  C D  

1ª h 2 3 ás 9:05   

2ªh 3 2 3 3 

recreo     

3ªh   2  

4ªh    2 



 

ACOLLIDA 2ºESO: 

Mércores 23  

(todos os días, durante a 1ª semana,  repetiremos rutinas de 3 M, máscaras, mans, metros) 

Logo da presentación da persoa titora realizaremos nese primeiro día 4 actividades: 

1.- Relaxación/activación.  Realizarase unha sesión por parte da profesora de  E. Física,  

Conchi: educación postural, inventario e pensamentos positivos. 1 sesión de 45m 

2.-  Coñecemento do grupo aula: a realizar preferiblemente pola persoa titora, como me 

chamo? Tiña ganas de empezar? Como me foi no confinamento? Afeccións? Que 

materias me gustan gusta? Elaboración dun letreiro co meu nome… O fin é crear vínculos 

no propio grupo. 

3.- Cuestionario persoal  inicial: a realizar pola persoa titora cubrir a ficha con toda a 

información. 

4.- Normas de aula. Normas COVID. Horarios: a realizar preferiblemente pola persoa 

titora. Normas básicas de aula, traballo de consenso, posta en común, elaboración 

NORMAS DE AULA. Entrega de horario, explicación de abreviaturas.  

 

 

Xoves 24  (todos os días 2º A e 2º B entra ás  8:30 e sae ás 14h e 2º C e D entra ás 

8:40 e sae ás 14:10) 

Realizaranse 3 sesións:  

1.  Educación para a saúde: en colaboración coa ANPA realización dunha 

actividade dunha sesión para lembrar normas básicas de control de saúde: 

Cóidome e coido dos demais. Enfermidades víricas. Que é a Coivid 19. Que 

podo/que debo facer eu para axudar a que acabe esta pandemia. É a nosa 

responsabilidade. 1 sesión de 30 minutos na aula. 

2. ASF: en colaboración da ONG Arquitectura sen fronteiras realizaremos unha 

actividade de 2 sesión: dereito ao habitat, dereito efectivo a unha vida digna para 

as persoas, comunidades e o noso planeta. 

3. Uso de axenda. Realizada preferiblemente pola persoa titora: Uso do tempo. 

Obrigatoriedade de uso da axenda. Para que serve … 

 

 A  B  C D  

3ª h 1    

4ªh  1   

recreo     

5ªh   1  

6ªh    1 



 

O venres 25 a 1ª e 2ª hora en 2º D ASF  

 A  B  C D  

1ª h 2 1   

2ª h 2  1  

recreo     

3ª h  2  1 

4ªh 1 2   

recreo     

5ªh   2 Profe de 

materia 

6ªh   2 Profe de 

materia 



ACOLLIDA 3ºESO : 

Xoves 24  

(todos os días, durante a 1ª semana,  repetiremos rutinas de 3 M, máscaras, mans, 

metros) 

Logo da presentación da persoa titora realizaremos nese primeiro día 3 actividades: 

1.-  Educación para a saúde: en colaboración coa ANPA realización dunha actividade 

dunha sesión para lembrar normas básicas de control de saúde: Cóidome e coido dos 

demais. Enfermidades víricas. Que é a Covid 19. Que podo/que debo facer eu para 

axudar a que acabe esta pandemia. É a nosa responsabilidade. 1 sesión de 25 minutos 

na aula. 

2.- Coñecemento do grupo aula: a realizar preferiblemente pola persoa titora, como me 

chamo? Tiña ganas de empezar? Como me foi no confinamento? Afeccións? Que 

materias me gustan gusta? Reflexión colectiva e optimista  sobre que queremos que nos 

depare este curso.  

3.- Normas de aula. Normas COVID. Horarios: a realizar preferiblemente pola persoa 

titora. Normas básicas de aula, traballo de consenso, posta en común, elaboración 

NORMAS DE AULA. Mobilidade polo instituto. Entradas e saídas. Entrega de horario.  

 

 

 

 

Venres 25 (todos os días  A e  B entra ás  8:30 e sae ás 14h e C e D entra ás 8:40 e sae 

ás 14:10) 

1.- Cuestionario persoal inicial: a realizar pola persoa titora cubrir a ficha con toda a 

información. A realizar preferiblemente na 1ª sesión.  

 

 

 

 

 

  

 A  B  C D  

3ª h     

4ªh     

recreo     

5ªh 1 1   

6ªh   1 1 



ACOLLIDA 4ºESO: 

Venres 25  

(todos os días, durante a 1ª semana,  repetiremos rutinas de 3 M, máscaras, mans, metros) 

Logo da presentación da persoa titora realizaremos neste primeiro día 5 actividades: 

1.-  Coñecemento do grupo aula: a realizar preferiblemente pola persoa titora, como me 

chamo? Tiña ganas de empezar? Como me foi no confinamento? Afeccións? Que 

materias me gustan gusta? Reflexión colectiva e optimista  sobre que queremos que nos 

depare este curso. Que podo (e debo) facer para logralo.  

2.- Cuestionario persoal inicial: a realizar pola persoa titora cubrir a ficha con toda a 

información. 

3.- Normas de aula. Normas COVID. Horarios: a realizar preferiblemente pola persoa 

titora. Normas básicas de aula, traballo de consenso, posta en común, elaboración 

NORMAS DE AULA. Dereitos e deberes. Mobilidade polo instituto. Entradas e saídas. 

Entrega de horario, explicación de abreviaturas.  

4.- Orientación académico profesional, realizado pola orientadora, rematamos unha 

etapa, obxectivos, criterios de titulación… 

5.-  Educación para a saúde: en colaboración coa ANPA realización dunha actividade 

dunha sesión para lembrar normas básicas de control de saúde: Cóidome e coido dos 

demais. Enfermidades víricas. Que é a Covid 19. Que podo/que debo facer eu para 

axudar a que acabe esta pandemia. É a nosa responsabilidade. 1 sesión de 30 minutos 

na aula. 

 

 

 

 

 

Luns 21, horario ordinario.   

 A  B  C 

3ª h    

4ªh 4 5  

recreo    

5ªh 5  4 

6ªh  4 5 



ACOLLIDA 1º e 2º de BACHARELATO: 

1º: 

Mércores 23   

(coas persoas titoras até as 12:10 e logo presentación das materias que aparezan no horario) 

A realizar preferiblemente pola persoa titora:  

1. Educación para a saúde: máscara, distancia, limpeza/hixienización das mans. 

Mobilidade polo instituto. Entradas e saídas. 

2. Coñecemento do grupo aula: a realizar preferiblemente pola persoa titora, como 

me chamo? Onde vivo? Son novo no centro, de que instituto veño? Que me gusta? 

Que quero estudar despois? A quen coñezo na aula? Que espero desta etapa? E 

deste curso? E desta aula?  

3. Cuestionario persoal inicial: a realizar pola persoa titora cubrir a ficha con toda 

a información. 

4. Normas de aula. Normas COVID. Horarios: a realizar preferiblemente pola 

persoa titora. Normas básicas de aula, posta en común. Dereitos e deberes. Entrega 

de horario. 

5. Presentación Equipo de dinamización lingüística 

6. Información orientación. Bacharelato e Bolsas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A  B  C 

3ª h    

4ªh    

recreo    

5ªh Profe de 

materia 

Profe de 

materia 

Profe de 

materia 

6ªh Profe de 

materia 

Profe de 

materia 

Profe de 

materia 



2º 

Xoves 24  

(coas persoas titoras até as 12:10 e logo presentación das materias que aparezan no 

horario) 

1. Educación para a saúde: máscara, distancia, limpeza/hixienización das mans. 

Mobilidade polo instituto. Entradas e saídas. 

2. Coñecemento do grupo aula: a realizar preferiblemente pola persoa titora, como 

me foi no curso pasado? Como me foi no confinamento? Que me gusta? Que 

quero estudar despois?  

3. Cuestionario persoal inicial: a realizar pola persoa titora cubrir a ficha con toda 

a información. 

4. Normas de aula. Normas COVID. Horarios: Normas básicas de aula, posta en 

común.. Entrega de horario. 

5. Presentación Equipo de dinamización lingüística 

6. Información orientación. Bacharelato e Bolsas 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 A  B  

3ª h   

4ªh   

recreo   

5ªh Profe de 

materia 

Profe de 

materia 

6ªh Profe de 

materia 

Profe de 

materia 



ACOLLIDA FORMACIÓN PROFESIONAL 

1ºs: 

Mércores 23   

(coas persoas titoras até as 12:10 e logo presentación das materias que aparezan no horario) 

A realizar preferiblemente pola persoa titora:  

1. Educación para a saúde: máscara, distancia, limpeza/hixienización das mans. 

Mobilidade polo instituto. Entradas e saídas.  

2. Coñecemento do grupo aula: a realizar preferiblemente pola persoa titora, como 

me chamo? De que instituto veño? Que me gusta? A quen coñezo na aula? Que espero 

deste ciclo?  

3. Normas de aula. Normas COVID. Horarios: a realizar preferiblemente pola 

persoa titora. Normas básicas de aula para contribuír á convivencia en común. Dereitos 

e deberes. Entrega de horario. 

4. Presentación Equipo de dinamización lingüística 

5. Información orientación.  Bolsas 

 

 

 

2ºs 

Xoves 24  

(coas persoas titoras até as 12:10 e logo presentación das materias que aparezan no 

horario) 

1. Educación para a saúde: máscara, distancia, limpeza/hixienización das mans. 

Mobilidade polo instituto. 

2. Coñecemento do grupo aula: a realizar preferiblemente pola persoa titora, como 

me foi no curso pasado? Como me foi no confinamento? Que me gusta? Que quero 

facer ao rematar este ciclo?  

3. Normas de aula. Normas COVID. Horarios: Normas básicas de aula, posta en 

común. Dereitos e deberes.  Entrega de horario. 

4. Presentación Equipo de dinamización lingüística 

5. Información orientación. Bolsas 

 

 

 

 

. 

 



 

 

 

 

d) 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. 
 

No mes de marzo a interrupción abrupta das clases presenciais supuxo poñer en marcha 

en moi pouco tempo toda a maquinaria da aula virtual e a formación básica de usuarios. 

Aínda que o resultado foi máis que digno, grazas ao esforzo de profesorado e familias, é 

necesario comezar o curso 20/21 cunha serie de accións que faciliten e emprego deste 

recurso, independentemente de que se poidan retomar as sesión virtuais ou non. Deste 

xeito, se fose necesario volver ao ensino a distancia ou semipresencial, a alumnado tería 

un maior grao de autonomía para continuar coa súa aprendizaxe. 

 

A formación básica que un alumno/a (ou familia) debe ter para poder ter un mínimo de 

garantías no caso de ter que realizar docencia non presencial é: 

• Acceso á aula virtual . 

• Acceso aos diferentes cursos / áreas nos que estea matriculado/a  

• Envío de tarefas a través da aula virtual  

• Xestión da súa conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta -nube, 

vídeo,documentos-. 

• Consulta de cualificacións e comentarios. 

• Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual  

Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e 

comunicación existentes no centro, que son as seguintes: 

• Aplicación Abalarmóbil, dende a que poden realizar consultas relacionadas co ámbito 

académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado. Existe a 

posibilidade de crear salas de mensaxería dende as que podería interactuar co profesorado. 

• Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e realizar 

outro tipo de trámites. A dirección empregada será a corporativa:  

• Teléfono: comunicación directa e inmediata, 981203000,  

As accións formativas que se levarán a cabo estarán dirixidas polo profesorado titor coa 

colaboración dos docentes  especialistas e o equipo docente de TICs, co asesoramento do 

CFR. 

O primeiro mes de curso pode ser un “laboratorio” interesante para poñer a proba un 

modelo de ensino mixto. O alumnado pode facer tarefas de reforzo e ampliación na súa 

casa a través do ensino virtual ou ben acceder a información (vídeos, pequenos textos) 

que despois se empreguen nas sesións presenciais. 

Entre as vantaxes está reducir o tránsito de material entre o centro educativo e as casas e, 

deste xeito, alixeirar as mochilas que leva o alumnado. 

Isto permitiría tamén afrontar con máis garantías un escenario de semipresencialidade nas 

aulas e abrir o abano de posibilidades educativas e formativas do alumnado. 

 

 



Para o profesorado de nova incorporación haberá nos primeiros día de setembro unha 

xornada informativa sobre o funcionamento da aula virtual, así como das súas posibles 

utilizacións, tamén se establecerán pautas comúns cara o alumnado para a utilización 

deste espazo: como identificar os arquivos a enviar, prazos de entrega, medios válidos de 

arquivos, etcétera. A realización destas xornadas correrán a cargo do coordinador TIC do 

centro.  

Para o resto da comunidade educativa estarán accesibles na nosa web os vídeo titoriais 

sobre a aula virtual.  

Para rematar este protocolo ao inicio de setembro deberase proceder a realización dunha  

base de datos sobre os medios tecnolóxicos existentes no fogar para detectar problemas e 

poder darlle solución ante un posible ensino a distancia. No caso de que a carencia sexa 

de equipamento, o centro procederá ao préstamo dos antigos equipos Abalar e se o 

problema fose de conectividade procederíase a solicitar a colaboración da Consellería . 

 

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

Será o departamento de orientación o encargado de coordinar e deseñar as actividades 

dirixidas a atender estes aspectos, tendo en conta que serán actividades realizadas ao 

inicio do curso dirixidas polos titores ou titoras de cada un dos grupos estables de 

convivencia.  

Este programa será difundido entre a comunidade educativa a través das canles habituais. 


