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1 – CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Seguindo as Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación educativa en relación ás 

medidas que se deben adoptar no curso académico 2020/21, o centro 

educativo elaborará un “Programa de acollida”. 

O presente documento ten por obxecto definir as pautas que guiarán o 

principio de curso no centro seguindo as recomendacións do Protocolo 

de adaptación ao contexto da Covid-19 e o Plan de Adaptación do IES 

Punta Candieira 

 

2 – NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

2.1– USO DA MÁSCARA 

 

O uso da máscara no centro adecuarase á normativa vixente recollida no 

protocolo da Consellería de Sanidade. 

A máscara empregarase en todo momento, sendo o seu uso obrigatorio 

para todo o persoal do centro: 

• Profesorado 

• Alumnado empregará a máscara en todo momento, tanto nas 

aulas coma nas zonas comúns: patio, corredores ,etc. 

• Persoal non docente 

• Para todas as persoas que accedan ao centro. 

 

2.2 – ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

 

Os grupos cos que contaremos este ano son: 

1º ESO A 

 

3º ESO B 1º e 2º FP BÁSICA 

 

1º ESO B 3º ESO C 1º e 2º CM Instalacións 
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 eléctricas e automáticas 

1º e 2º CM Mantemento 

Electromecanico 

1º ESO C 

 

4º ESO A 1º e 2º CS Administración e 

Finanzas 

2º ESO A 

 

4º ESO B 1º e 2º Mecatrónica 

Industrial 

2º ESO B 

 

4º ESO C CS Mecatrónica industrial 

( R. Adultos) 

2º ESO C 

 

1º BACH A CS Sistemas 

electrotécnicos e 

automatizados ( R. 

Adultos) 

2º ESO D 

 

1º BACH B CUALE  Inglés A1, A2 

2º ESO PMAR 

 

2º BACH A CUALE Francés A1, A2 y 

B1 

3º ESO A 

 

2º BACH B ESA 

1º e 2º BACHARELATO 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

-En ESO , Bacharelato e FP todos os pupitres colocaranse en liñas mirando 

cara á mesa do profesor/a, gardando unha distancia mínima de 1,5 metros. 

 

 

 

2.3 – NORMAS  DE CONVIVENCIA 

 

Dentro da aula estableceranse as seguintes medidas: 
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- Todo o  alumnado  empregará a máscara continuamente dentro e 

fora da aula, con independencia do mantemento da distancia interpersoal- 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas 

que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria. A 

imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 

facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

 

- O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de 

viseiras ou outras medidas de seguridade será voluntario. 

 

- Dotación hixiénica: xel hidroalcolico, panos desbotables, papeleira 

con pedal e limpador desinfectante. 

 

- O alumnado desinfectará as mans antes de entrar na aula e colocará a súa 

roupa nas cadeiras. Os pupites do alumnado de ESO terán unha pegatina 

onde o alumno poñerá o seu  nome e o material persoal non poderá 

compartirse. 

 

- Carteis relativos a hixiene e prevención con respecto á COVID. 

 

- Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, 

realizando a limpeza e desinfección establecidas por parte do alumnado, 

do profesorado e do persoal de limpeza asignado. 

 

- As ventás, portas, dispositivos de funcionamento da iluminación, 

proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente 

usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que 

procedan. 

 

-O alumnado terá o seu propio kit básico de material de traballo e rotulado 

co seu nome, cando sexa preciso compartir material este será 

desinfectado antes e despois do seu uso. 
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- Todo o alumnado   deberá ter un kit básico de material de protección, 

rotulado co seu nome, con: 

- Unha máscara de reposto. 

- Xel hidroalcolico. 

 

 

- Limitaranse ao máximo os movementos dentro da aula. 

 

- O alumnado non poderá facer ningún tipo de recado polo centro. 

 

- Se é preciso que o alumnado empregue o encerado, realizarase 

unha desinfección previa con xel hidroalcolico do rotulador ou xiz que 

empregue. 

 

- Cando haxa un cambio de profesorado, 5 minutos antes, 

procederase a recoller e hixienizar o material empregado. 

 

- Cando sexa necesario  trasladarse de aula para as sesións de música, 

plástica, EF ou saír ao recreo, o alumnado deberá respectar o recorrido 

deseñado na orde de entrada e saída asignada. O profesorado deberá de 

ir a buscar aos seus alumnos/as á aula de referencia e acompañalos ata a 

aula específica ou desdobre onde vai dar a clase 

 

- Non se deixarán os libros nin o material nas aulas. O alumnado 

deberá traer na mochila o que precise cada día. 

 

 

- Cando un grupo deba cambiar de aula, farao en fila de un, 

respectando a distancia de 1.5m, seguindo a ruta deseñada e circulando 

sempre pola dereita. 

 

- Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saía por 

completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia, 
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evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a espera. 

Ventilarase a aula, e o grupo entrante hixienizará pupitres e cadeiras. 

 

- Durante as clases só se poderán utilizar os baños  si é moi necesario 

ou si é un alumno/a que así o precise por prescrición médica. 

 

- O alumnado da ESO non poderá acudir á cafetería 

 

- Non se deberán de deixar nas aulas cartos ou obxectos de valor, 

posto que as aulas permanecerán abertas en todo momento 

 

- Na sala de profesores non se deberán  deixar papeis e outros 

obxectos persoais por enriba das mesas, haberá que metelo na taquilla da 

que cada profesor dispón. 

 

Estas recomendacións permitiran ter unha maior seguridade na 

convivencia. Algunhas das restricións limitan a liberdade coa que 

habitualmente se movía o alumnado, pero a situación así o require. 

 

 

 

2.4 – ENTRADAS E SAÍDAS 

 

O obxectivo destas medidas é evitar as aglomeracións de persoas tanto na 

entrada como nas saídas do centro, debendo garantir en todo momento as 

medidas de distanciamento físico interpersoal. 

 

Diferenciamos tres portas de acceso ao colexio: 

• Portalón verde ( enfronte ao campo de fútbol municipal) 

• Porta principal 

• Portalón de acceso a Ciclos Formativos 
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Organización das entradas 

 

- Alumnado transportado – accede ao centro polo portalón verde 

 

 Este alumnado chegará ao centro entre as 8.00 e 8.10 horas, dirixirase 

ao edificio  seguindo o traxecto habilitado para cada curso. Unha vez 

que chegue ao edificio dirixirase á súa aula de forma inmediata. Deberá 

realizar a limpeza de mans e agardar  no seu sitio ao comezo das 

clases. 

 

- Alumnado non transportado 

 

 

HORA PORTA DE 

ACCESO 

GRUPOS ACCESO ÁS 

AULAS 

8:10-8:15 PORTALÓN 

VERDE 

1º Bach. Ciencias 

( 1º Bach. B) 

2º Bach. 

Humanidades e C. 

sociais 

 ( 2º Bach. A) 

Dirixense cara a 

porta de acceso 

enfronte ä 

Biblioteca e van 

cara as aulas 

asignadas 

(antiga aula de 

música e usos 

múltiples) 

8:15-8:20 PORTALÓN 

VERDE 

1º e  2º  de ESO Escaleiras ao 

fondo do 

laboratorio de 

idiomas  cara as 

aulas asignadas 

8:10- 8:15 ENTRADA 

PRINCIPAL 

1º Bach. 

Humanidades e C. 

sociais 

( 1º Bach. A) 

Escaleiras ao 

lado do salón de 

actos cara as 

aulas asignadas 
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2º  Bach. Ciencias 

( 2º Bach. B) 

8:15-8:20 ENTRADA 

PRINCIPAL 

3º e  4º de ESO Escaleiras de 

conserxería 

8:10-8:20 PORTALÓN DE 

ACCESO A 

CICLOS 

Ciclos Formativos: 

CM, CS e CB 

Edificio de Ciclos 

 

 

 

Organización das saídas: 

-Coa finalidade de evitar aglomeracións e tendo en conta a limitación de 

aforos derivados da Covid -19  flexibilizarase o horario de saída da última 

hora. (Protocolo Consellería punto 18, apartado 11.8) 

 

Horario de saídas: 

 Luns, mércores e 

venres 

Martes e 

xoves 

Porta de saída 

Alumnado de 

transporte 

13:40 horas 14:35 horas Entrada principal 

Alumnado de 1º de 

ESO 

13:45 horas 14:40 horas Portalón verde lateral 

Alumnado de 3º de 

ESO 

13:45 horas 14:40 horas Entrada principal 

Alumnado de 2º de 

ESO 

13:50 horas 14:45 horas Portalón verde 

Alumnado de 4º de 

ESO 

13:50 horas 14:45 horas Entrada principal 

Alumnado de 

bacharelato 

13:50 horas 14:45 horas Entrada principal (1ºB 

e 2ºA) 
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Portalón verde (1ºA e 

2ºB) 

Alumnado de 

formación profesional 

13:50 horas 14:45 horas Portalón de ciclos 

 

O alumnado de transporte será o primeiro en saír. Sairá as 13.40 horas os luns, 

mércores e venres; e ás 14:35 horas os martes e xoves. O alumnado de 

transporte baixará só, de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade 

seguindo a ruta marcada e cara á porta principal onde estará controlando un 

conserxe. Cada alumno/a dirixirase ao seu autobús según lle indique o 

coidador/a acompañante do mesmo. 

 

O horario de tarde será o establecido para todo o alumnado, existindo só 

diferenciación de portas de entrada e saída. O alumnado de formación 

profesional utilizará o portalón de ciclos e o resto (ESA, bacharelato 

semipresencial, CUALE e EOI) a porta principal. 

 

Sairán de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade. As 

saídas levaranse a cabo por orde de Grupo, tendo preferencia sempre os 

que se atopan máis preto do acceso de saída. Non se permitirá que o 

alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios nin na zona 

de autobuses ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas 

directamente ao exterior do recinto. O incumprimento desta medida 

incorrerá en falta leve coa conseguinte sanción. 

 

Instrucións xerais 

 

- Tanto nas entradas como nas saídas hai que evitar as aglomeracións 

de persoas, polo tanto, no alumnado, será fundamental a puntualidade. 

 

- As portas de acceso ao centro pecharanse ás 8:20. Os profesores estarán 

nas aulas que lles corresponde a primeira hora dende as 8:10 h. 
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- A circulación será sempre pola dereita e respectando a distancia de 

seguridade. 

 

- Para entradas e saídas fora do horario establecido deberá dirixirse a 

conserxería, dende alí o persoal do centro xestionará a entrada ou recollida. 

 

-Na entrada e saída da aula e nos momentos do retorno de recreo o 

profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

 

- O profesorado irá a buscar á aula ao alumnado e acompañarao tamén 

na volta á clase cando se teña que desplazar fóra da aula habitual e  na 

hora antes do recreo, acompañará ao alumnado ata a zona que lle 

corresponda, velando polo cumprimento das normas de circulación e 

acceso. Encargarase da vixilancia dos recreo o profesorado destinado 

para este tipo de gardas. Cando chova, o profesorado de garda de recreo, 

fará estas gardas nos corredores e aulas indicadas no cadro de gardas. 

 

- O profesorado a quen corresponda impartir a última hora lectiva 

velará porque o material da aula quede recollido e acompañará ao 

alumnado para que as saídas sexan ordenadas e se respecte a distancia 

de seguridade. 

 

- Con carácter xeral e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con 

procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio 

centro, non se permitirá a entrada dos proxenitores ou titores legais do 

alumnado no centro. 

 

- No caso de requirir atención por motivos educativos, establecerase 

unha cita previa non coincidente con horarios de entrada e saída nin con 

intercambios de clase ou recreos. 

 

- O éxito deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios 

establecidos tanto polas familias e alumnado como por parte do 

profesorado. 
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2.5 – RECREOS 

 

O alumnado de Bacharelato e Ciclos formativos poderán saír en ambos 

recreos fóra  do recinto escolar, sempre que sexan maiores de idade ou 

teñan autorización do responsable, utilizando as saídas que correspondan 

en cada caso. En todo momento deberán de cumprir as normas de 

circulación e distanciamento 

 

O alumnado de ESO e FP Básica organizaranse da seguinte forma: 

 

- Só se sairá ao patio os días que non choiva 

 

- Todo o alumnado empregará as rutas de saída e entrada sinalizadas no 

centro. 

 

- As merendas tomaranse dentro da aula os días que non se poida 

baixar ao recreo 

 

- Crearanse zonas diferenciadas que garanten que cada nivel pode ter 

un espazo de recreo no que se respecte a distancia social: 

 

Zona A: Porche ampliación e zona que hai diante do patio cuberto 

( Utilizarán os baños que están ao lado do laboratorio de idiomas) 

Zona B: Campo de fútbol ( utilizarán os baños do pavillón ) 

 

As zonas alternaranse no primeiro e segundo recreo: 

No 1º recreo a zona A será ocupada por 1º e 2º de ESO ( baixando polas 

escaleiras de saída e accedendo ao patio pola porta de enfronte á 

Biblioteca) e a zona B por 3º e 4º de ESO e FP Básica ( utilizando as 

escaleiras de saída e accedendo ao patio pola porta de enfronte á Aula de  

Plástica. No  2º recreo intercambiase tanto a zona de recreo coma a porta 

de saída ao mesmo, manténdose as escaleiras de baixada para cada 
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curso 

 

- Independentemente do lugar onde sexa o recreo, tanto na ESO 

coma FP Básica, ao finalizar irán directamente ás aulas, non poderán 

parar nos baños, á volta do recreo serán os profesores/as que teñan 

docencia no grupo os/as que regularán o fluxo do alumnado. 

 

 

2.6 - FLUXO DE MOVEMENTOS DURANTE A XORNADA ESCOLAR 

 

- No edificio de ESO e Bacharelato o alumnado seguirá o sentido das 

frechas de circulación, para subir e baixar empregarán as escaleiras 

facendo uso, sempre da marxe dereita. 

 

- Nas comunicacións verticais, o uso do elevador quedará limitado ás 

persoas que o precisen por motivo de mobilidades, só poderá utilizalo unha 

persoa de cada vez  e deberá usar máscara . 

 

- Na entrada e saída da aula e nos momentos do retorno de recreo o 

profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

 

2.7 – AFOROS 

 

Haberá limitación de aforo nos diferentes espazos do centro: 

• Baños –  haberá aforo de 1/3 da capacidade 

• Salas de profesores – 14 persoas. 

• Secretaría – 4 persoas. 

• Departamentos – Dependendo da capacidade e mantendo sempre a 

distancia de seguridade 

 

2.8 – BIBLIOTECA 

 

ACCESO 
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• Empregaranse as dúas portas da biblioteca: unha para entrar e outra para 

saír. 

• Tanto a porta de entrada como a de saída estarán debidamente 

sinalizadas. Seguide os sinais. 

• A utilización dos espazos da biblioteca, radio escolar e argalladoiro farase 

por quendas que se establecerán en función dos horarios dos grupos. 

• Estas quendas quedarán reflectidas nun horario que se colgará na porta 

da biblioteca, radio e argalladoiro, así como nas aulas. 

• En calquera caso, os alumnos voluntarios terán un acceso preferente que 

se determinará no seu momento 

MEDIDAS SANITARIAS 

• En todos os espazos da biblioteca é obrigatorio o uso de máscaras 

• É preciso empregar xel hidroalcohólico para o lavado de mans tanto á 

entrada como á saída. Atoparedes dispensadores, papel desbotable e 

papeleiras para ese fin 

• Cada alumno será o encargado de hixienizar o seu posto de lectura ou 

traballo, tanto ao comezo como ao final co material que estará á súa 

disposición. 

• Cómpre, en todo momento, respectar a distancia de seguridade 

establecida e ocupar unicamente os postos habilitados  con sinais. 

 

PRÉSTAMO 

• As persoas encargadas dos préstamos e devolucións serán os 

membros do equipo da biblioteca e os alumnos voluntarios. 

• Debedes dirixirvos a eles no posto de xestión. 

• Os libros devoltos deben permanecer en corentena durante 4 horas ata o 

seguinte préstamo. Habilitaranse caixas especiais que permanecerán 

pechadas ata que se poidan volver prestar ou colocar nos andeis. 

• O préstamo de ipads, tablets e lectores dixitais, seguirá o mesmo proceso 
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de desinfección que todos os materiais da biblioteca, radio escolar e 

argalldoiro. O alumno que solicita o préstamo será o encargado de 

hixienizar 

• Estableceranse quendas para o préstamo e devolución axustándose ao 

protocolo que determine o equipo Covid do IES e aos horarios dos 

distintos grupos. 

 

HORARIO E OCUPACIÓN 

• O aforo da biblioteca é dun 50% da súa capacidade. Todos os postos que 

se poden usar están sinalizados debidamente. Así mesmo, tamén estarán 

sinalizados os postos no argalladoiro e na radio. 

• Terán prioridade na ocupación da biblioteca as materias que alí se 

desenvolven: Voluntariado Escolar, Radio Escolar e Alfabetización 

Informacional. 

• Os titores e profesores doutras materias poderán facer uso  da biblioteca, 

previa reserva. 

• Períodos de lecer de luns a venres 

• Algunha tarde da semana, a determinar 

• Horas de garda do equipo da biblioteca 

 

2.9 – ASEOS 

 

-Por norma xeral o alumnado empregará os aseos existentes na zona que 

lle corresponda á súa aula. 

 

- A limitación de aforo será dun/dunha ou dous/dúas usuarios/as, 

dependendo da superficie do baño. Cando o aseo estea ocupado o 

alumnado deberá esperar no lugar marcado para tal fin. 

 

- Marcaranse os aseos que non se poderán utilizar. 

 

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado das mans. 
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- No tempo de lecer o alumnado utilizará os baños asignados para cada 

zona 

 

- Respectaranse as labores de limpeza e desinfección debendo 

esperar a que estea a labor feita antes de ser posible o seu novo uso. 

 

-Non se poderá acudir ao aseo sen permiso do profesorado. 

 

2.10  TITORIAS COAS FAMILIAS 

 

As titorías levaranse a cabo en dúas modalidades: 

 

- Virtual ( opción preferente) a través de vías corporativas e 

telemáticas co uso da aplicación que oferte a Consellería para o curso 

20/21. 

 

- Telefónica: Previa cita 

 

 

- Por correo electrónico: Os/ As  titores/as  proporcionarán un correo 

electrónico ás familias para tal fin na reunión de principio de curso. 

 

- Presencial  excepcionalmente, cando sexa estritamente necesario. 

Neste caso todos os asistentes deberán levar máscara e farán a pertinente 

desinfección de mans, garantindo en todo momento o distanciamento 

social. 

 

-Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha 

proba escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias da 

mesma e evitar a manipulación conxunta. 

 

-Estas reunións realizaranse sempre con cita previa e deberase cubrir 



 16 

unha folla de rexistro onde se debe reflectir o lugar, as persoas que 

asistiron, por si fose necesario en caso dun abrocho. 

 

-A principio de curso levarase a cabo unha titoría coas familias dos grupos 

de 1º de ESO, por aulas, coa finalidade de trasladar toda a información 

relativa á nova situación. Dita reunión terá lugar na Aula de Usos Múltiples. 

Limitarase o aforo a unha persoa por familia e esta deberá acudir con 

máscara. 

 

 

 

2.11 – ATENCIÓN SECRETARÍA 

 

- Cando sexa necesario realizar algún trámite administrativo, será necesario 

solicitar cita previa: 

• A través do teléfono do centro 881930076. 

• No correo electrónico de centro ies.puntacandieira@edu.xunta.es 

 

 

3 – ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 

- Creación do Equipo Covid 19 que actuará como referencia para toda 

a comunidade educativa: profesorado, alumnado e familias en relación ás 

funcións recollidas no Plan de Adaptación á situación Covid 19 no curso 

2020/21. 

 

- Determinación do espazo de illamento Covid: aula de titorías. 

Aquelas persoas nas que se detecten síntomas serán illadas nesas aulas 

mentres non se xestiona o seu traslado. O alumnado estará acompañado 

polo profesorado destinado para tal fin. 

 

- No caso de ser empregada para algún abrocho procederase a dar 

aviso ao persoal de limpeza para que proceda á súa desinfección. 
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- Este espazo estará dotado de material de protección individual como: 

 

 

• Luvas e máscaras. 

• Dispensador de xel hidroalcolico. 

• Solución de desinfección. 

• Panos desbotables. 

• Papeleira con pedal. 

• Termómetro sen contacto. 

• Batas desbotables. 

• Teléfono 

• Listado teléfono familia 

 

Medidas xerais de protección individual 

 

- Os/As titores/as serán os/as responsables de dar a coñecer as 

actuacións do Plan de forma adaptada á idade do alumnado. O primeiro 

día explicarase en profundidade e durante as primeiras semanas do curso 

traballarán co seu grupo na adquisición destas rutinas: 

• Evitar tocarse ollos, nariz e boca. 

• Hixiene de mans ( seguindo as instrucións que hai en todas as aulas ) 

• Lembrar o correcto uso das máscaras, o xeito de poñela ou sacala, 

e de ser o caso, gardala nos momentos da comida. 

• Tapar a boca cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar que se 

desbotará nunha papeleira con tapa. Se non é posible usar o pano 

desbotable tusir contra a flexura do cóbado. Incidir na limpeza das 

mans despois. 

• Manter a distancia física. 

• Non compartir o material propio, de ter que ser necesario proceder 

á súa desinfección antes e despois do préstamo. 
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- O profesorado deberá desinfectará o teclado do ordenador, o rato, o 

mando a distancia, mesa e cadeira da aula unha vez rematada a clase que 

imparta para deixalo listo para o seguinte profesor. 

 

- Sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan as ventás 

estarán abertas o maior tempo posible. 

 

- A ventilación da aula (independentemente das condicións 

meteorolóxicas) é absolutamente necesaria por norma levar a cabo o 

profesor que entra na aula. Cada aula contará cunha folla de rexistro na que 

se irá anotando as ventilacións realizadas ao longo da xornada que deberá 

ser asinada polo profesorado que as realiza. Ditas follas de control serán 

recollidas de forma asidua polos responsables do Equipo Covid que levará 

o rexistro do cumprimento das novas normas derivadas da situación 

epidemiolóxica. 

 

- Todos os espazos do centro contan con: 

• Papeleira de pedal. 

• Dispensador de xel hidroalcolico, panos desbotables e desinfectante 

de superficies. 

• Cando sexa necesario repoñer ese material comunicaráselle aos 

conserxes. Ao final da xornada serán as limpadoras as que se 

encarguen de repoñer todo o material para o día seguinte. 

 

- Os espazos de uso compartido por varios grupos deberán ser 

ventilados durante un mínimo de 15 minutos e realizaranse labores de 

limpeza básica. 

 

- Non asistirá ao centro o alumnado, docentes e outros profesionais 

que teñan síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles que se 

atopen en illamento por diagnóstico Covid-19, ou en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 
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diagnosticada de Covid-19 ou as persoas que están en espera de 

resultado de PCR por sospeita clínica. 

 

- Diante dun suposto no que un alumno/a do/a que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con Covid-19 no centro 

educativo seguirase un protocolo de actuación previsto con antelación. 

 

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. 

 

- O Equipo Docente formarase naquelas actividades que dende a 

Consellería se estimen necesarias na Covid-19, así como naqueles 

aspectos das aulas virtuais que faciliten a xestión educativa e pedagóxica 

no caso de formación presencial ou semipresencial. 

 

- Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle 

permite empregar as aulas virtuais. 

 

- Para o profesorado de nova incorporación haberá nos primeiros días 

de setembro unha xornada informativa sobre o funcionamento da aula 

virtual que correrán a cargo do coordinador TIC e equipo. 

 

- Nas primeiras semanas do curso o profesorado familiarizará ao 

alumnado co funcionamento da aula virtual e  asignaralle un usuario e unha 

contrasinal. 

 

-En calquera caso, o coordinador do Equipo TICs con axuda do seu equipo 

será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual (xestión da 

administración, páxina de inicio, creación de cursos). O resto de funcións 

(comunicación coa UAC, responsable abalar da zona, divulgar accións de 

formación ) tamén forman parte das tarefas do Equipo TICs. 
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5- ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE 

A REALIZA- CIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E 

COHESIÓN. 

 

- Na volta ás aulas neste curso temos que aprender a socializarnos en 

distancia, sen contacto físico, o que supón cambios importantes que requiren 

dun tratamento específico nas aulas. 

- O obxectivo principal no noso centro é o desenvolvemento integral do noso 

alumnado, fomentando unha convivencia positiva e evitando todo tipo de 

discriminación 

 

- A nivel social é importante traballar o afecto cara ás persoas que se poidan 

infectar co virus, que non debe ser motivo de discriminación, senón de 

comprensión e afecto, pois todos e todas podemos pasar por esta situación 

aínda que cumpramos as normas recomendadas. Deste xeito se algunha 

persoa da comunidade contrae a enfermidade debemos apoiala e animala 

emocional- mente. 

 

- Acoller ao alumnado tendo en conta as situacións emocionais vividas. 

 

- Axudarlle a xestionar as súas emocións a través do diálogo e a comunicación. 

 

- Acompañar e apoiar ao alumnado no proceso de reincorporación ás aulas 

nesta nova normalidade: normas, protocolos, novas rutinas.... 

 

- Dende a CCP tratarase de facer propostas concretas para completar este 

apartado. 

 

 

Trátase dun documento vivo que pode sufrir variacións e función da 

situación sanitaria e das normas ditadas polas Consellerías de 

Educación e Sanidade. 
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