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1. INTRODUCIÓN. 

 

O presente Plan de Acollida está elaborado atendendo ao disposto nas 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, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas da Educación Infantil, da Educación Primaria, da Educación Secundaria Obrigatoria e 

do Bacharelato, nas que no seu punto segundo sobre as liñas xerais para o curso 2020–2021, se 

indica o seguinte: 

 

“Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade 

lectiva presencial durante o ano académico 2019–2020, o equipo directivo elaborará un 

Programa de acollida [...] que se desenvolverá 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.” 

 

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. 
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2. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 

 

A actual situación de alerta sanitaria provocada polo virus SARS–Cov–2 e o 

cumprimento do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID–19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2020–2021 ditadas pola Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional ao abeiro desta situación, impoñen a necesidade de 

adaptar as Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC) do centro á nova 

realidade co obxectivo de preservar a saúde de toda a Comunidade Educativa do IES “Praia 

Barraña”. 

 

Para dar cumprimento a esta necesidade elaborouse por parte do equipo directivo do 

centro o documento Adaptación das NOFC ao contexto COVID–19, documento no que se 

inclúen as seguintes informacións: 

a) Un apartado no que se detallan as normas específicas motivadas pola COVID–19 

distribuídas ao longo dos seguintes epígrafes: 

▪ Normas de carácter xeral. 

▪ Normas relativas ás entradas e saídas tanto do centro como das aulas. 

▪ Normas a ter en conta dentro das aulas. 

▪ E normas relacionadas cos corredores e outros espazos comúns do centro. 

b) E un segundo apartado no que se recollen as modificacións que se fai preciso 

introducir nas actuais NOFC do centro, coa finalidade de adecualas á actual 

situación de emerxencia sanitaria. 

 

O documento de Adaptación das NOFC ao contexto COVID–19 para o presente ano 

académico 2020–2021 pode ser consultado na súa totalidade na páxina web do centro no 

apartado específico creado para tal fin. 
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3. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN. 

 

O centro escolar non é alleo a todo o que sucede ao seu redor. Polo tanto, será preciso 

adoptar medidas de prevención, hixiene e protección ao igual que se levan a cabo noutros 

contextos da vida cotiá. 

 

Estas medidas, convenientemente adaptadas e contextualizadas ás características 

particulares do IES Praia Barraña recóllense no denominado Plan de adaptación COVID–19 

para o presente ano académico 2020–2021, e que pode ser consultado na súa totalidade na 

páxina web do centro no apartado específico creado para tal fin. 

 

En dito plan concrétanse as medidas de prevención, hixiene e protección a ter en conta 

na vida diaria do centro durante a vixencia do actual estado de alerta sanitaria. En concreto, no 

citado documento descríbense medidas:  

▪ De prevención básica, entre as que figura a creación do denominado Equivo COVID 

do centro. 

▪ Xerais de protección individual, entre as que cobran especial importancia o 

mantemento da distancia interpersoal de seguridade e uso de máscaras. 

▪ Adaptación das tarefas de limpeza diaria a realizar. 

▪ De carácter organizativo encamiñadas, entre outras finalidades, a evitar as 

aglomeracións e posibilitar un tránsito seguro polas diversas instalacións do centro. 

▪ Específicas para o uso das aulas ordinarias, das aulas de carácter máis específico 

(por exemplo, para o uso das aulas TIC do centro, laboratorios, talleres,...), e 

noutros espazos do centro (por exemplo, a biblioteca escolar, a cafetería, os 

aseos,...). 

▪ Xestión dos períodos de lecer. 

▪ E medidas de carácter formativo e pedagóxico. 

 

 

 

 

 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana


 
 

Páxina 6 de 13 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana  

CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE  
IES PRAIA BARRAÑA 
  

Este Plan de adaptación COVID–19 complétase coa información recollida no denominado 

Plan de continxencia COVID–19 para o presente ano académico 2020–2021, plan no que se 

concreta o protocolo a seguir: 

▪ Diante da aparición dun gromo. 

▪ En caso de ter que recurrir ao ensino non presencial. 

▪ Ou como se levaría a cabo o retorno á actividade lectiva presencial logo dun posible 

período de ensino no presencial. 

 

Este segundo plano, ao igual que o anterior, pode ser consultado na súa totalidade na 

páxina web do centro no apartado específico creado para tal fin. 
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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. 

 

Logo da experiencia vivida ao longo do terceiro trimestre do pasado ano académico 

2019–2020, e ante a posibilidade de darse nalgún momento a modalidade de ensino non 

presencial se a situación de alerta sanitaria así o aconsella, cobra especial importancia a 

formación e información que o alumnado poda recibir de cara a minimizar o impacto que poida 

ocasionar o citado ensino “a distancia”, especialmente no caso do alumnado escolarizado nos 

primeiros cursos da etapa de Educación Secundria Obrigatoria. 

 

Para iso, dende o mesmo inicio do curso escolar, desenvolveranse actuacións 

encamiñadas, entre outras cousas, a: 

▪ Activación das contas de correo electrónico creadas para o alumnado baixo o 

dominio @praiabarrana.gal, e familiarización co uso das mesmas (especialmente 

no caso do alumnado máis novo). 

▪ Coñecemento da páxina web do centro e, máis en concreto, da Aula Virtual do 

mesmo, formando ao alumnado de cara a facilitarlle un rápido e cómodo acceso á 

mesma, aos contidos aos que terán acceso a través da mesma e a unhas nocións 

básicas e sinxelas sobre o seu manexo. 

 

Neste primeiro momento, resultará de grande importancia a identificación daquel 

alumnado que poda presentar dificultades de conexión ou falla de equipamento dixital, coa 

finalidade de poder adoptar coa maior antelación posible as medidas oportunas que minimicen 

as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

 

As actuacións antes citadas descríbense con maior detalle dentro do denominado Plan de 

continxencia COVID–19 para o presente ano académico 2020–2021, dentro do que se inclúe un 

apartado específico sobre as actuacións a desenvolver ante un posible período de actividade 

lectiva non presencial. 
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Ademais en dito plano, ao igual que se establece para outras posibles continxencias, 

recóllense de xeito esquemático  as actuacións que se desenvolverían de producirse o citado 

período de ensino “a distancia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XESTIÓN ACTIVIDADE 
NON PRESENCIAL 

AULA VIRTUAL COMUNICACIÓN PROFESORADO 
– ALUMNADO/FAMILIAS 

COMUNICACIÓN CENTRO – 
FAMILIAS 

 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO 
praiabarrana.gal  

+ Classroom 

 

Abalar Móbil 

 
Videoconferencia Cisco Webex 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal + 

Teléfonos 881 866 601 e 722 53 
6604 

 
 

Abalar Móbil 

 

Páxina web  

Redes sociais: 
Canal Telegram “Info Praia Barraña” 

Creación curso 
“Actividade lectiva online Covid–19 
2020-2021” 

 

Creación cartafoles para cada nivel 
de ensino (1º ESO, 3º ESO, 2º 
Bacharelato...) 

 

Creación cartafoles para cada grupo 
de alumnos (1º ESO A, 3º ESO B, 2º 
Bacharelato C...) 

 

Creación de cursos de cada materia 
que teña o alumnado do grupo en 
Clasroom e acceso mediante ligazón. 

 

Acceso mediante o contrasinal 
“alumnado” 
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5. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 

Nos últimos meses, o alumnado viuse sometido a moitos cambios no que aos seus 

hábitos, rutinas, momentos… se refire, cambios que adquiriron unha dimensión diferente, 

nova, nunca antes vivida.  

 

As interaccións sociais sufriron e están a sufrir un importante cambio, pero tamén o 

modo de saír á rúa, de saudar, de xogar… E como cada ser humano é singular, a vivencia destas 

novas situacións pode dar lugar a novos comportamentos, medos… que hai que ter en conta e 

traballar sen deixalos de lado.  

 

As emocións e as interaccións sociais do alumnado son uns eidos que no contexto actual 

adquiren unha dimensión sumamente importante dentro do labor pedagóxico a desenvolver no 

centro. Por iso, non só o profesorado, senón tamén as familias, e a Comunidade Educativa en 

xeral, ten que realizar un esforzo para atender estes aspectos e, deste xeito, traballar todos/as 

xuntos/as de cara a conseguir o benestar emocional do alumnado. 

 

Os aspectos emocionais, ben de xeito transversal ou a través de actuacións concretas e 

directas, serán un permanente na labor docente, cobrando especial importancia o coidado e o 

benestar emocional do alumnado (especialmente daquel máis novo), promovendo actitudes de 

respecto e tolerancia cara aos/ás que poidan presentar unha maior vulnerabilidade causada 

pola situación tan extraordinaria que se está a producir nestes momentos. Porase especial 

atención naquelas condutas que resulten discriminatorias e/ou ferintes a calquera membro da 

comunidade educativa.  

 

Polo tanto, durante as primeiras semanas do presente ano académico 2020–2021, non só 

se realizará unha avaliación inicial a nivel curricular, senón que tamén se lle prestará unha 

atención especial ao eido emocional e afectivo.  
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Unha vez analizada cal é a situación de cada grupo–clase (e alumno/a en particular), en 

colaboración con todo o profesorado que imparte docencia no mesmo, en especial co 

profesorado–titor, e coa implicación tanto do equipo COVID como do Departamento de 

Orientación do centro, axeitaranse as dinámicas, actividades, proxectos… que se poidan levar a 

cabo para traballar e minimizar os impactos negativos que se puidesen producir no noso 

alumnado.  

 

Valorarase en todo momento polo equipo docente, tendo sempre en conta as medidas de 

hixiene e distanciamento social propostas polas autoridades correspondentes, a inclusión de 

novas dinámicas que favorezan a acollida e inclusión da totalidade dos/as membros do grupo–

clase.  

 

Tendo en conta os aspectos antes sinalados, ao longo do presente ano académico, e de 

xeito especial durante o período inicial do mesmo, traballarase coa intención de: 

▪ Axudar ao alumnado a identificar as súas emocións ante as nova realidade 

existente. A expresión das emocións e dos estados de ánimo terán cabida diaria nas 

clases.  

▪ Evitar a toxicidade, as cadeas de alburgadas, os xogos de infección, as bromas de 

mal gusto, os alcumes relacionados co virus,...  

▪ Falar sobre o contaxio, a cura,.. Desenvolveranse accións relacionadas coa empatía 

e non discriminación.  

▪ Respectar ao resto de compañeiros/as, os seus materiais e espazos será un traballo 

cotiá no centro.  

▪ Sensibilizar de cara a como manter un contacto afectivo, de interese e de 

compañerismo co alumnado enfermo a través de medios dixitais.  

▪ Traballar a responsabilidade individual para frear a transmisión do virus.  

▪ Incidir sobre como manter a calma, ser positivas e positivos e enfocarse en que si 

poderemos controlar o virus.  

▪ Traballar aspectos novos sobre como interaccionar, saudarse, despedirse,... Buscar 

alternativas ás apertas, aos bicos,... en definitiva, adaptar as habilidades sociais á 

nova realidade existente.  
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▪ Atopar maneiras conxuntas de manter o contacto coas amizades a través da rede 

(que se deberá usar de maneira saudable e responsable). 

▪ Traballaranse os aspectos cooperativos dentro de unha metodoloxía globalizada 

tendo presentes sempre as medidas de prevención no que se refire a contactos e 

distancias.  

▪ Insistir na xestión e resolución pacífica de conflitos, tendo especial coidado con 

aqueles que poidan xurdir con motivo da COVID 19 (invasión de espazos, tocar 

materiais doutras persoas, mantemento das medidas hixiénicas,...). 

▪ Aprender a poñer filtros á cantidade e calidade da información evitando mentiras, 

sobrecarga ou xeración de medos infundados.  

▪ Atopar maneiras novas para o tempo de lecer e para establecer rutinas cando non 

se poda desenvolver actividade presencial no centro.  

▪ Fomentar a conciencia social e como podemos axudar en tempos da COVID–19. 

▪ Buscar estratexias para diminuír estados típicos da época de pandemia: ansiedade, 

medo, pánico, rabia,... a través do autocontrol, da relaxación.  

 

E como punto de partida de cara a traballar os obxectivos de benestar emocional 

descritos tomarase o mesmo momento no que se incorpore o alumnado ao centro, 

incorporación que se realizará de xeito gradual e acompañada de actividades de diverso tipo, 

tal e como se recolle no Anexo I do presente Plan de acollida adaptado ao contexto COVID–19.  
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6. ANEXO I: PLANIFICACIÓN XERAL DA INCORPORACIÓN DO ALUMNADO AO 
CENTRO 

 

   Horario Lugar de entrada  Actividades a desenvolver1 

      

X
o

ve
s 

24
 d

e 

se
te

m
b

ro
 

 

1º curso de ESO 
De 10:00 a 

12:00 horas. 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por orde 
polo profesorado–
titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Tarefas relacionadas co benestar emocional do 
alumnado. 

▪ Breve percorrido polas instalacións do centro. 

 

V
en

re
s 

25
 d

e 
se

te
m

b
ro

 

 

1º curso de ESO 
De 10:00 a 

13:00 horas. 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por orde 
polo profesorado–
titor 
correspondente. 

▪ Coñecemento da Aula Virtual do centro. 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

▪ Tarefas relacionadas co benestar emocional do 
alumnado. 

  

 

3º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

 

Unidade de 
Educación 

Especial (UEE) 

De 10:30 a 
12:30 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado, Equipo Directivo e 
Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

 

 

L
u

n
s 

28
 d

e 

se
te

m
b

ro
 

 

4º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

                                                      
1 As actividades a desenvolver poden sufrir algunha variación na orde de desenvolvemento co fin de evitar posibles 
aglomeracións. 
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UNIVERSIDADE  
IES PRAIA BARRAÑA 
  

2º curso de 
Bacharelato 

De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

  

 1º curso de ESO 

3º curso de ESO 

UEE2 

▪ Actividades lectivas ordinarias, no horario habitual do centro. 
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2º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

 

1º curso de 
Bacharelato 

De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

  

 1º curso de ESO 

3º curso de ESO  

4º curso de ESO 

2º curso de Bach. 

UEE 

▪ Actividades lectivas ordinarias, no horario habitual do centro. 
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▪ Actividades lectivas ordinarias para todas as etapas e niveis impartidos no centro, no horario habitual do 
centro.  

 

 
 

                                                      
2 O horario do alumnado escolarizado na Unidade de Educación Especial poderá variar lixeiramente de cara a 
facilitar as entradas e saídas do mesmo no centro. 
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