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O presente documento foi elaborado polo equipo directivo do IES Monelos e ten como 
obxectivo informar sobre unha serie de normas que terán vigor o comezo do curso 
2020/21, que pretenden regular a convivencia nos diferentes espazos do noso Centro, e 
facilitar a reincorporación do alumnado afectado pola suspensión dá actividade lectiva 
presencial durante ou curso 2019/2020.  
Para iso, tómase como base as Instrucións publicadas polas Consellerías de Educación, 
Universidades e Formación Profesional e Sanidade nos documentos do 14/7/20, 
30/7/20 e 31/8/20, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 
académico 2020/2021, nos centros docentes dá Comunidade Autónoma de Galicia, nas 
que se indica que, o equipo directivo elaborará un Programa de Acollida que será 
presentado ao Claustro e ao Consello Escolar do centro, e que se desenvolvera nas 
primeiras semanas do curso, a través da organización de actividades globais, que 
permitan informar sobre os 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  

d. Atención aos aspectos emocionais e sociais 
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A. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
 

1- Entradas  
O horario de entrada, será as 8:30 para tódolos grupos. Realizaranse por 3 portas 
simultaneamente, rotuladas coas cores vermello, verde e azul (Imaxe 1). Cada alumno, 
dependendo da súa aula de referencia (Imaxes 2 e 3), entrará e sairá pola mesma. No 
caso de que a 1ª hora un grupo teña clase en tecnoloxía, aula de debuxo ou aula de 
música, dirixirase directamente a ditas aulas pola escaleira correspondente. A entrada 
os martes pola tarde será ás 16:20 hs 

Imaxe 1 

Imaxe 2 
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CURSO ANDAR AULA ENTRADA 

1º ESO A 

2º 

2.1 1 (Vermella) 

1º ESO B 2.2 1 (Vermella) 

1º ESO C 2.3 1 (Vermella) 

1º ESO D 2.4 1 (Vermella) 

2º ESO A 

1º 

1.1 1 (Vermella) 

2º ESO B 1.2 1 (Vermella) 

2º ESO C 1.3 1 (Vermella) 

3º ESO A 

1º 

1.4 2 (Verde) 

3º ESO B 1.5 2 (Verde) 

3º ESO C 1.7 2 (Verde) 

3º PMAR 1.6 2 (Verde) 

4º ESO A 
1º 

1.8 3 (Azul) 

4º ESO B Biblioteca 3 (Azul) 

Imaxe 3 
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CURSO ANDAR AULA ENTRADA 

1º BACHARELATO A 

2º 

2.5 2 (Verde) 

1º BACHARELATO B 2.6 2 (Verde) 

1º BACHARELATO C 2.13 2 (Azul) 

1º BACHARELATO D 2.7 2 (Verde) 

2º BACHARELATO A 0 X. Lobato 2 (Verde) 

2º BACHARELATO B 1 Tecnoloxía 3 (Azul) 

2º BACHARELATO C 0 0.1 2 (Verde) 

2º BACHARELATO D 0 Imaxen Exterior 

2º BACHARELATO E 2 2.11 3 (Azul) 

 
O uso dá máscara será obrigatorio para entrar e saír do centro e para circular polos 
espazos comúns 
As entradas realizaranse dun en nun mantendo unha distancia de 1 metro co alumno de 
diante. Os alumnos entrarán ordeadamente e dirixiranse as súas aulas. Unha vez alí 
recomendase o lavado de mans con xel hidroalcohólico. Para evitar desprazamentos 
polo interior do recinto, durante este curso non estarán dispoñibles as 
taquillas/armarios para gardar libros. 
 

2- Gardas de Entrada 
Haberá un profesor de garda (ou conserxe) en cada una das entradas establecidas (porta 
1 vermella, porta 2 verde e porta 3 azul). A súa función será supervisar o acceso do 
alumnado e comprobar que realizan as rutinas previas ao inicio da xornada lectiva.  
Os padres ou titores legais non poderán acceder ao Centro para acompañar aos 
alumnos.  
 

3- Recreos 
As saídas aos recreos son obrigadas e non pode quedar ningún alumno nas aulas. Deben 
saír ao patio exterior polo que deberán vir equipados en función do clima previsto. As 
mesmas, realizaranse de xeito escalonado.  
Na ESO haberá 2 recreos. No primeiro timbre (10:05 / 12:05), sairán os alumnos do 
primeiro andar, e cinco minutos mais tarde (10:10 / 12/10) os do segundo. 
Para os alumnos de Bacharelato, haberá un solo timbre as 11:00 hs. O recreo terá unha 
duración de 40 minutos. 
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O acceso a cafetería realizarase pola porta exterior da mesma, e para a saída, deberase 
respectar o percorrido indicado no chan.  
Os baños permanecerán pechados durante os recreos, polo que os profesores terán que 
autorizar aos alumnos durante o horario de clase. O uso dos aseos estará limitado a 
unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O alumnado deberá 
hixienizar as mans á saída do mesmo. 
 
A circulación polos espazos comúns do centro (corredores) realizarase sempre pola 
dereita, respectando as sinais de circulación colocadas no chan. 
Durante os recreos haberá profesores de garda, para supervisar que o alumnado 
cumpra coas medidas establecidas nos diferentes protocolos do Centro. 
 

4- Saídas 
O horario de saída será as 14:10 hs. A mesma producirase de xeito escalonado. Cinco 
minutos antes de que rematen as clases soará o timbre e sairán as aulas do 1º andar 
comezando polas que estean máis preto das escaleiras de saída, sempre en fila de a 1 e 
mantendo as distancias. 
O timbre volverá a soar e sairán as aulas do 2º andar. 
 

5- Titorías 
Serán preferentemente telemáticas, aínda que se permiten as presenciais coas normas 
de seguridade reflectidas no plan de actuación e segundo as restricións de sanidade 
vixentes. Unha vez comezado o curso, publicarase o listado de titores, e os horarios para 
cada un dos grupos.  
 

6- Biblioteca 
Excepcionalmente durante este curso lectivo, a biblioteca deberá utilizarse como aula 
ordinaria, debido aos desdobres dos grupos necesarios para manter a distancia de 
seguridade. Habilitarase un sistema de préstamos de libros alternativo. 
 

7- Actividades complementarias  
Debido ás restricións en canto ao número de persoas, se evitarán actividades nas que 
puideran producirse aglomeracións. As saídas estarán suxeitas as limitacións de aforo e 
normas que establezan os diferentes espazos onde se celebren. 
 

8- Formación nas novas normas  
Como o alumnado ten que adquirir novos hábitos que implican dende o cambio da porta 
de acceso ao centro, ata a ruta que debe seguir para chegar á súa aula, ao que se suman 
os desprazamentos nas materias optativas, fai necesario organizar dun xeito especial os 
primeiros días lectivos. Para evitar aglomeracións e confusións propias das primeiras 
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xornadas, iremos indicando as novas entradas e saídas a través do acompañamento dos 
titores e dunha presentación nos diferentes canles de comunicación (web, titorías, 
Espazo Abalar).   
No día da presentación do inicio do curso por parte dos titores, estes serán os 
encargados de informar das novas normas de organización e funcionamento aos 
alumnos, especialmente a aqueles que se incorporan por primeira vez ao Instituto (1º 
de ESO e 1º de Bacharelato).  
Co fin de informar ás familias sobre estas modificacións e o desenvolvemento do plan de 
actuación, convocaranse reunions iniciais de titoría para que os titores poidan 
presentarse, explicarlles e resolver as dúbidas sobre as novas normas de funcionamento 
do centro.  
En ditas reunións deberán respectarse os seguintes puntos:  

- Un único asistente por alumno/a 
- Separación entre cadeiras dun mínimo de 1,5m 
- Obrigatorio o uso de máscara entre os asistentes 
- Limitarase o número de asistentes a cada reunión (terase en conta as restricións 

que afectan á area sanitaria de A Coruña polo que non serán superiores a 9 
pais/nais e o titor/a).  

- Para poder manter a distancia interpersoal, cada reunión realizarase en quendas 
de 45 minutos, con 15 minutos de marxe entre unha e outra para proceder a 
ventilar os espazos onde se realizan. Na primeira quenda, asistirán os pais dos 
alumnos da primeira metade da clase, e na segunda, o resto. Os titores 
informarán, dende e até que letra será cada grupo. 

No seguinte cadro móstranse os días e horarios das reunións iniciais.  
 

Curso Día Hora Aula 

1ºA – 2ºA – 3ºA – 4ºA (ESO) 

5/10/20 
17:00 – 18:00 

A do grupo 1ºB – 2ºB – 3ºB – 4ºB (ESO) 17:30 – 18:30 

1ºC – 1ºD – 2ºC – 3ºC (ESO) 18:00 – 19:00 

1ºA – 1ºC – 2ºD (BACHARELATO) 

8/10/20 
17:00 – 18:00 

A do grupo 1ºB – 2ºA – 2ºE (BACHARELATO) 17:30 – 18:30 

1ºD – 2ºB – 2ºC (BACHARELATO) 18:00 – 19:00 

 
O profesorado que ocupe espazos especiais (Plástica, Educación Física, Música e 
Laboratorios) informará particularmente dos protocolos que deberán respectarse en 
ditos espazos. 
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B. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 
 

1- Prevención:  
Tendo en conta  as normas xerais de prevención establecidas polas autoridades 
sanitarias, as medidas adotadas no noso Centro neste aspecto, serán as seguintes:  

- Evitar aglomeracións 
- Establecer diferentes portas de acceso e saída do Centro 
- Establecer diferentes quendas nos recreos  
- Dispersar os percorridos que seguen os alumnos para acceder ás aulas 
- Regular o acceso aos aseos 
- Asegurar a distancia social. Para iso: distribuír as mesas nas aulas de tal xeito que 

exista a separación de 1,5 m entre o alumnado, atendendo ao número de 
alumnos/as por aula e ao espazo dispoñible.  

- Evitar situacións de contacto físico nos espazos comúns.  
- Responsabilidade individual:  

ü O profesorado debe evitar ir a traballar ante a sospeita de ter calquera 
sintomatoloxía compatible coa Covid-19.  

ü As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus 
fillos/as ao Instituto se presentan algúns dos síntomas compatibles coa 
Covid-19 (temperatura superior a 37,5°, tose seca, dificultade 
respiratoria, perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga severa ou 
diarrea). 

2- Hixiene:  
Neste apartado resúmense as accións a levar a cabo para reforzar a hixiene xeral do 
centro e a adquisición de hábitos e rutinas de responsabilidade individual.  

- Hixiene xeral do centro:  
- Reforzar o servizo de limpeza ao longo da xornada  
- Realizar desinfeccións periódicas dos aseos e dos espazos comúns. 
- Facer limpeza de aulas e espazos comúns pola tarde.  
- Asegurar una ventilación correcta entre clase e clase nas aulas.  
- Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado.  

Hixiene persoal:  
- Facer limpezas e desinfección frecuentes das mans, para o que haberá 

dispensadores de hidroxel nas aulas e xabón líquido nos baños.  
- Adquirir hábitos como tusir ou esbirrar contra o cóbado, evitar tocar a cara o 

levar obxectos á boca.  
- Aprender a manipular correctamente as máscaras.  

Rutinas de responsabilidade individual:  
- Os usuarios de espazos e elementos comúns deben adquirir a conciencia de que 

debe recaer sobre eles a desinfección previa ao uso. Para iso haberá elementos 
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de limpeza e desinfección específicos ou ben panos desbotables e xel. Pode 
parecer unha medida de “descarga de responsabilidade” ou “abandono de 
funcións”, pero é todo o contrario, supón un exercicio de educación cívica e 
respecto.  

 
 
Limpeza de elementos de traballo persoais 

- Cada profesor ou cada alumno ten uns elementos de emprego persoal, como son 
a mesa de traballo, bolígrafos, etc. É moi saudable interiorizar a limpeza deses 
elementos de xeito periódico, o que non exime da limpeza que poida facer o 
persoal de limpeza.  

Consideracións xerais na aula ordinaria 
- Na aula, no propio pupitre, o alumnado gardará o seu material de xeito 

diferenciado para evitar o contacto co resto dos compañeiros. 
- Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno teña 
entre o seu material un rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o 
común antes de cada uso. 

- Resulta recomendable que cada alumno teña o seu material gardado en 
contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo 
rotulado co seu nome. 

- No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns 
minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección 
existente na aula (panos desbotables e solución desinfectante) 

Facilitar o labor do persoal de limpeza 
- O centro é un lugar de convivencia, de socialización e sobre todo de traballo, 

polo que é responsabilidade de todos (alumnado, profesorado e persoal non 
docente) manter un ambiente agradable e colaborar no bo funcionamento do 
centro. 

- As nosas accións repercuten no traballo doutras persoas. É traballo do alumnado 
e do profesorado ter as mesas ordenadas, e non deixar cousas polo chan.  

Elementos de limpeza a disposición da comunidade docente:  
- Xel: en todas as aulas e espazos comúns  
- Xabón: nos aseos.  
- Panos desbotables: en todas as aulas, baños e espazos comúns.  
- Solución desinfectante: nas aulas  
3- Protección:  

Uso de máscara:  
Uso obrigatorio para todo o profesorado e o alumnado tanto nas aulas como nos 
espazos común 
Mamparas:  
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Para a realización de trámites por parte das familias instaláronse en conserxería e 
secretaría.  
 

C. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA O DESARROLLO DA COMPETENCIA 
DIXITAL 

Ditas accións terán por obxectivo formar aos alumnos nas competencias dixitais básicas 
ante a posibilidade de ter que voltar ao ensino non presencial debido aos abrochos. Nos 
grupos de 1º de Bacharelato, será imprescindible debido a necesidade de realizar 
desdobres (ensino semipresencial) para asegurar que se cumpra a distancia de 
seguridade nas aulas.  
Ao inicio do presente curso, plantexaranse una serie de accións a través das titorías e 
das materias específicas (TICs) que faciliten o emprego deste recurso, 
independentemente de que se poidan retomar as sesións virtuais ou non. Deste xeito, 
se fose necesario voltar ao ensino a distancia ou semipresencial, o alumnado tería un 
maior grao de autonomía e dominio para continuar coa súa aprendizaxe.  
Como novidade, a partir do presente curso poremos a disposición tanto do profesorado 
como dos alumnos, unha nova ferramenta, Google G-Suite que é unha plataforma de 
Google que proporciona varios servizos cun nome de dominio personalizado. No noso 
caso www.iesmonelos.edu.es.  
Conta con varias aplicacións ofimáticas web, incluíndo Gmail, Classroom, Calendar, 
Drive, Docs, Groups, Sites, etc. 
Os alumnos recibirán unha formación nas ferramentas básicas, que permitirá ter un 
mínimo de garantías no caso de ter que recurrir ao ensino non presencial. A mesma terá 
como obxectivo formar ao alumno nos seguintes puntos:  

- Acceso á Plataforma de Google G-Suite ou aula virtual  
- Acceso ao seu curso e materias nos que o alumno estea matriculado  
- Envío de tarefas a través das ferramentas de G-Suite ou aula vitual 
- Xestión da súa conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta 

Consulta de cualificacións e comentarios.  
- Envío de mensaxes por vía do correo de gmail dentro da G-Suite, ou da aula 

virtual. 
Nos seguintes vídeos pódese obter máis información:  
https://youtu.be/JQ94DMXPKf0 
https://youtu.be/jwqEC12_nEE 
https://youtu.be/GQCrTdX0suA 
O primeiro mes de curso pode ser un ensaio interesante para poñer a proba un modelo 
de ensino mixto. O alumnado poderá facer tarefas de reforzo e ampliación na súa casa a 
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través do ensino virtual ou ben acceder a información (vídeos, apuntes) 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.  
Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e 
comunicación existentes no centro, que son as seguintes:  
Aplicación Abalar Móbil, (Espazo Abalar na web da Consellería), dende a que poden 
realizar consultas relacionadas co ámbito académico, solicitar titorías e recibir mensaxes 
do centro ou profesorado.  
Correo electrónico: a vía formal para realizar consultas, transmitir información e realizar 
outro tipo de trámites será a corporativa: ies.monelos@edu.xunta.gal  
Teléfono: comunicación directa  881-880041  
As accións formativas que se levarán a cabo estarán dirixidas polo profesorado titor coa 
colaboración dos profesores especialistas nas TICs.  
 
 

D. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONÁIS E SOCIÁIS 
 
Os cambios na forma de relacionarse na sociedade afectan tamén aos Centros 
Educativos. Neste regreso as aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen 
contacto físico ou transmitir emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas.  
• Tanto para profesores como para alumnos supón un cambio enorme na interacción 
habitual e require dun tratamento específico nas aulas. Establecer novos canles de 
comunicación, poderá ser unha solución temporal. 
• A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas 
contaxiadas. Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de 
comprensión e empatía, debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois 
calquera nós podemos pasar por esa situación aínda sen ter cometido actos 
imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte de que un compañeiro/a contrae a 
enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, senón apoiala e coidalo 
emocionalmente.  
• O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas compatibles, tomar 
precaucións non pode implicar desprezo e rexeitamento, polo que durante as horas de 
titoría deberase concieniar ao alumnado deste feito.  
• Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a 
difusión de bulos e as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso 
alumnado para que non caia en cadeas de transmisión de información que non estea 
fundamentada e confirmada, estamos nunha época na que se pode ferir a 
compañeiros/as facendo comentarios en torno ao seu estado de saúde que poden 
alterar a convivencia no colexio.  
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• A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as 
limitacións que se atopará no retorno ao Instituto. Será importante transmitir que se 
trata dunha situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e como 
cidadáns debemos cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear 
ao virus e conseguir que todo isto acabe.  
• O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a 
que se exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións, 
deste xeito podemos facelos partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar 
contaxios.  
Desde as titorías e o Departamento de Orientación tratarase de facer propostas 
concretas e de complementar este apartado unha vez que den comezo as clases. 
 
 
 


