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 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 regulan no apartado 2 a necesidade de que o 

equipo directivo elabore un Programa de acollida que será presentado ao Consello Escolar do centro. 

Este documento, redactado polo equipo directivo do IES Pino Manso, dá resposta ao requirido nas 

devanditas Instrucións.  

O primeiro día de clase, o alumnado, por quendas, irá accedendo ao IES Pino Manso. Unha vez que reciba 

as pertinentes instrucións, tanto por parte do equipo directivo como do/a titor/a da aula, abandonará o 

1. Novas Normas de Organización e Funcionamento do centro. 

Ademais da normativa vixente, insistirase especialmente en:  

a. Publicación, na páxina web do centro, deste Programa de Acollida e dos restantes plans que, 

resultado da pandemia, deben ser postos en práctica polo IES Pino Manso. 

b. Creación do Equipo COVID do centro. Integrantes. 

c. Análise e comentario do Anexo I Enquisa de Autoavaliación clínica da COVID-19, do Protocolo 

publicado pola Consellería, á súa disposición na páxina web do centro.  

AUTOENQUISA DIARIA 

 

centro. Nesa primeira toma de contacto, abordaranse as seguintes cuestións: 
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d. Fórmulas de  actuación, no centro, ante a presenza de síntomas que poden ser identificados coa 

COVID. 

- Acompañalo á sala de titorías 2. 

- Manter as medidas de protección (máscara ben colocada, hixiene de mans, distancia de 

seguridade). 

- Telefonar aos pais/titores legais para que o veñan recoller. 

- Solicitar aos conserxes que coloquen cartel na que se prohibe a entrada na sala. 

- Comunicar incidencia ao membro do Equipo COVID de garda. 

- Lembrarlles a necesidade de que se poñan en contacto co centro de saúde de referencia 

e que sigan as instrucións que lles transmitan. 

- Ventilar a sala.  

- Solicitar ao persoal de limpeza que proceda a desinfectar a sala de titorías. 

 

e. Recordarlles ao alumnado a importancia de manter canles de comunicación fluídas entre o 

centro, -especialmente o Equipo COVID- e as familias tanto ante a presenza de síntomas que 

poden ser identificados coa COVID, coma ante a necesidade dunha posible corentena por 

contacto COVID ou por PCR positiva do alumno ou de calquera dos seus convivintes. 

f. Posibles escenarios que poden acontecer este curso (clases presenciais, clases online só para un 

grupo ou para todo o centro) e fórmulas de volver á normalidade: 

i. A corentena dun alumno/a producirase tras un PCR positivo. 

ii. O illamento dun alumno/a producirase cando se considere demostrado a existencia de 

contacto estreito cun COVID positivo -no centro ou fóra del- e sempre ditada pola 

Autoridade Sanitaria. 
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 CLASE PRESENCIAL 

g. Distancia de seguridade de 1,5 metros que debe primar nas aulas e nos espazos comúns. 

h. Uso obrigatorio de máscara. Necesidade de que traian unha de reposto e que a garden coas 

debidas condicións hixiénicas. Aprovisionamento por parte do centro no caso de que as dúas non 

poidan ser empregadas. 

i. A pesar de que no centro exista provisión de xel hidro alcólico en todas as aulas e espazos comúns, 

recoméndase ao alumnado asistir ao centro co seu xel individual. 

j. Porta de entrada e saída que debe ser empregada polo alumnado da aula correspondente: 

i. 1º ESO e 2º ESO: porta principal dereita 

ii. 3º ESO A e B, 4º ESO A e B, 1º BAC C, 2º BAC B e C, FP 2: porta lateral 

iii. 3º ESO C, 4º ESO C, 1º BAC A e B, 2º BAC A, FP 1: porta principal esquerda 

k. Flexibilización de horarios de entrada e saída do centro (09:45-09:55 e 14:25-14:30). Baixada e 

subida paulatina durante os recreos. 

l. Prioridade do alumno transportado na entrada fronte á saída;  estes serán os últimos en 

abandonar o centro. O xeito de abandonar a aula será: saíren en grupos de 4 gardando a distancia 

de seguridade. 

m. Profesorado de garda que vai supervisar as entradas e saídas: un docente en cada porta. 

n. Sentido de circulación dentro do centro: debe seguirse a sinaléctica colocada no centro.  

o. Necesidade de manter fluxos de circulación nos espazos comúns. Evitar as aglomeracións. 

p. Utilización dos aseos en período lectivo.  

i. Os aseos terán un aforo de 

1. Aseos nenas: 2 usuarias. 

2. Aseos nenos: 3 usuarios. 

ii. Necesario ir pedir as chaves aos bedeis. Eles tomarán nota do alumnado que o use e en 

que franxa horaria. 

iii. Cómpre respecto polo material dos baños e tamén das aulas. 

q. Novos horarios de recreo: 11:25 a 11:50. Baixada paulatina aos mesmos. 

r. Profesorado de garda adscrito ao anterior período: 8 profesores,  

i. 4 estarán nos aseos da planta baixa e do primeiro piso, os únicos abertos.  

1. Os aseos da planta baixa serán abertos polos bedeis. Cando chegue o profesorado 

de garda, supliraos na planta baixa e abrirán no primeiro piso.  

2. Mentres non se abran os aseos do primeiro piso, os alumnos deberán esperar, 

gardando a distancia de seguridade de 1,5 metros. 

3. Necesidade de hixienizar as mans á entrada e saída dos aseos. 

ii. 1 profesor na Biblioteca. 
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 s. Reparto de espazos se chove durante o recreo: 

No caso de que chova, o alumnado de 3º de ESO, 4º de ESO e Bacharelato permanecerá nas súas 

aulas. O resto do alumnado distribuirase da seguinte maneira: 

Ximnasio: 1º ESO A e B. 

Biblioteca. 1º ESO C. 

Patio cuberto: 1º de ESO D e E. 

Cafetería e anexo: 2º ESO e FP 2. 

Anexo entrada principal: FP1. 

t. Xeito correcto de permanecer nas aulas.  

i. Gardar sempre a distancia física de 1,5 metros. 

ii. Colocación das mesas mirando cara ao profesor/a. 

1. Imposibilidade de mover as mesas de sitio (distancia de seguridade). 

iii. Imposibilidade de mudar de sitio nos cambios de hora, aínda que se permite realizar 

exercicios de estiramento.  

iv. No caso de que o alumnado se teña que se trasladar a outra aula, fará a saída de maneira 

ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a 

profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1, gardando a distancia de seguridade, 

evitándose a formación de aglomeracións. Se houbera outro grupo na nova aula, 

agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando 

a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a espera, 

ventilarase a aula durante 15 minutos e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas 

e cadeiras que vaian ocupar. 

v. Imposibilidade de cambiar de sitio durante o curso (facilitar labor de rastrexadores). 

vi. Extremar a orde nas mesas da aula. 

1. Non se permitirá deixar ningún material na aula para facilitar o labor das 

limpadoras. 

vii. Imposibilidade de compartir material. 

i. Uso exclusivo do profesorado de equipos de traballo (ordenador, rato, pantalla …). 

ii. Uso exclusivo do profesorado das instalacións susceptibles de ser tocadas na aula (ventás, 

persianas, pomos…). 

u. Necesidade de hixienización de mans á entrada e saída do centro e da aula.  

v. Protocolo de utilización da Biblioteca. 

i. A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose posible 

polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que 

se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 
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 ii. A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de 

acceso á biblioteca. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na 

sala. 

iii.  O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 

poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os 

postos dispoñibles.  

Ao entrar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.  

iv. O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto 

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas, como mínimo catro horas, antes de 

volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando 

implique un uso compartido mentres dure a situación excepcional.  

v. Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.  

w. Necesidade do alumnado transportado de formar ringleiras coa suficiente separación para 

acceder ao autobús e ao centro. 

x. Forma de comunicarnos coas familias (preferentemente vía telemática ou telefónica). 

y. Medidas correctoras no caso de que se incumpran as actuacións de prevención e hixiene. 

i. Faltas leves. 

ii. Reiteración de faltas leves constitúe unha falta grave. 

 

2. Durante as dúas primeiras semanas de curso, 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 que o profesorado de cada materia levará a cabo:  

a. O profesorado asegurarase de que o seu alumnado coñece a fórmula de poñerse en contacto co 

el no caso de ter que pasar á modalidade online. 

b. O profesorado asegurarase de que o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da 

metodoloxía que seguirá no caso de ter  que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que 

precise para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual. 

3. Anuncio da realización de actividades grupais de acollida e de cohesión que serán promovidas polo 

departamento de Orientación e incorporado ao Plan de Acción Titorial.  
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