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Segundo as Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 
2021/22 (Resolución 17/6/21, DOG 123), no seu apartado Segundo, indica que o equipo 
directivo, e co fin de facilitar a incorporación do alumnado ao centro, elaborará unha 
"Información de inicio de curso" coa organización de actividades globalizadoras que 
informen de polo menos dos seguintes aspectos: 
 

a) As 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 

 
Este documento está elaborado para dar resposta ás instrucións, desenvolvendo estes e 
outros apartados, presentándoo á comunidade educativa. 
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1. O CENTRO. CARACTERÍSTICAS. NORMATIVA DE INTERESE 
 

1. Presentación do centro. Localización. Planos 

 

PRESENTACIÓN DO CENTRO 

O IES RICARDO MELLA está ubicado en Vigo, na Estrada Vella de Madrid, cerca do Hospital do 
Meixoeiro e de fácil acceso a través de autovía A55 ou dalgunha das liñas urbanas que o conectan co 
centro da cidade. 
Próximo ao emprazamento, atopamos dous centros docentes: o CIFP Manuel Antonio e o Valentín Paz 
Andrade (este, enfronte nosa), un parque comercial, unha residencia de maiores, e o Centro 
Residencial Docente. 
 
Constitúen o centro educativo varios edificios, que están dentro dun terreo cunha superficie total de 
1,45 Ha. O edificio principal, denominado edificio "A", onde se atopan as áreas de Administración, 
Conserxería, despachos (como Xefatura Estudos, Secretaría, Dirección, Orientación e Titoria), Sala de 
Profesores, e departamentos didácticos así como a biblioteca do centro, e diversas aulas onde se 
sitúan principalmente a ESO, Bacharelato e os ciclos da familia de Administración e Xestión. Este 
edificio conta con catro plantas.  
Ao norte deste edificio está o "B" onde se concentran os ciclos da familia de Sanidade, dispón de tres 
plantas.  
Fronte ao edificio "A" atópase o edificio de Electrónica (edifico "E") que dispón de dúas plantas. Neste 
tamén están o ximnasio, o Salón de actos e a cafetaría.  
Ademais destes tres edificios o centro dispón dun pavillón deportivo cuberto, situado na zona sur da 
parcela.  
Existe unha ampla zona axardinada salpicada con mesas e bancos de pedra, onde tamén hai unha 
pista deportiva descuberta de 675 m2. Completan o conxunto dúas zonas de aparcamento de 
vehículos, unha para o profesorado xunto ao edificio "E", e outra para o alumnado preto do "B". 
 
Como apuntamento histórico diremos que o centro iniciou a súa andaina no ano 1979, como "Centro 
Nacional de Formación Profesional Meixueiro", contando con 52 profesores e uns 1.000 alumnos. A 
denominación foi cambiando cos anos, da man das administracións educativas e os estudios que 
albergaba, xa que na súa orixe impartíase unicamente estudios profesionais das ramas de 
administrativo, automoción, electrónica, peiteado e sanidade. 
Así no ano 1981, pasamos a ser "IFP Meixueiro", reconverténdose no 1993 en "IFP Meixueiro Ricardo 
Mella", a pesar de que no curso anterior implantábase os estudos da ESO, que conviviron cos 
profesionais. Non será ata o curso 94-95 cando incorporase o Bacharelato LOXSE nas modalidades 
Tecnolóxico e Ciencias Medioambientais. E xa no seguinte, 95-96, aparecen os primeiros ciclos 
formativos que se consolidarían a partir do 96-97. Xa daquela, dispoñíase de "Xestión Administrativa" 
da familia de administración, "Equipos electrónicos de Consumo" e "Desenvolvemento de Produtos 
Electrónicos" da de electrónica así como "Saúde Ambiental" da familia de sanidade. A oferta 
completaríase no curso seguinte, e foi nesta época cando no DOG de 12 de xuño 1998 sae publicado a 
denominación actual do noso instituto: "IES RICARDO MELLA". Dende aquela, moitas cousas 
cambiaron, renovándose non só estudos ofertados senón a forma de acceso a eles, e modalidades 
como que o alumnado pode ter a oportunidade de estudar dende a súa casa titorizados e asistidos 
online polo profesorado, ou  compaxinar o seu traballo asistindo en xornada de tarde, ás sesións que 
melloren a súa competencia profesional, cos ensinos de adultos. 
 
A tecnoloxía da man do saber facer e o compromiso dos profesionais que conforman o equipo humano  
deste centro (actualmente con máis de 100 profesores e uns 1.600 alumnos) , fai que este sexa 
referente para moitas empresas da nosa contorna. 
En definitiva, un compromiso co desenvolvemento persoal e profesional do noso alumnado, ao que 
axudamos en distintas etapas ao longo da súa vida, cunha oferta educativa adaptada as súas 
necesidades 

 

 

mailto:ies.ricardo.mella@edu.xunta.es


  
 

Páxina 5 de 21 

IES Ricardo Mella  
Estrada Vella de Madrid, nº 177, 36214 Vigo  
 886121001-   FAX 886121026 
E-mail: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Web: http://edu.xunta.es/centros/iesricardomella 

 
 

LOCALIZACIÓN 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Enderezo Postal 
 

Estrada vella de Madrid, nº 177 - 36214 Vigo 

Enderezo web 
www 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/ 

Email 
@ 

ies.ricardo.mella@edu.xunta.gal 

Teléfono 
 

886 121 001 

Como chegar? Coche 
 

A55 dirección Vigo-saída 6 hacia Meixoeiro 
A55 dirección Porriño/Ourense-saída 5B hacia Meixoeiro 

Autobus 
 

Liñas 12A, 12B, 13 e 31. Mais información: 
https://www.vitrasa.es/renovaciones 
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PLANOS DO CENTRO 
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2 Oferta educativa. Calendario. Horario 

 
 

OFERTA EDUCATIVA 

ESO e Bacharelato 
 

Primer e segundo ciclo da ESO (1º, 2º, 3º e 4º) 

Educación Secundaria para Adultos (ESA) 

Bacharelato en réxime ordinario (modalidade Ciencia e Tecnoloxía e modalidade 
Humanidades e Ciencias Sociais 

Ciclos Formativos 

 

Grao Básico Servizos Administrativos. Réxime Ordinario 

Grao Medio Xestión Administrativa. Rexime Ordinario,  das 
persoas adultas (modalidade presencial) e oferta de prazas en 
probas libres. 

Grao Superior Administración e Finanzas. Rexime Ordinario, 
das persoas adultas (modalidade presencial e a distancia) e 
oferta de prazas en probas libres 

Grao Superior Asistencia á dirección. Rexime Ordinario, das 
persoas adultas (modalidade distancia, oferta parcial) e oferta 
de prazas en probas libres 

 

Grao Básico Electricidade e electrónica. Réxime Ordinario 

Grao Medio Instalacións de telecomunicacións. Rexime 
Ordinario, das persoas adultas (modalidade presencial) e oferta 
de prazas en probas libres. 

Grao Superior Mantemento electrónico. Rexime Ordinario e 
oferta de prazas en probas libres. 

Grao Superior Sistemas de telecomunicacións e informáticos. 
Rexime Ordinario, das persoas adultas (modalidade presencial) 
e oferta de prazas en probas libres. 

 

Grao Medio Coidados auxiliares de enfermaría. Rexime 
Ordinario, das persoas adultas (modalidade presencial) e 
formación profesional dual. 

Grao Medio Emerxencias sanitarias. Rexime das persoas 
adultas (modalidade presencial e distancia) e oferta de prazas 
en probas libres. 

Grao Medio Farmacia e Parafarmacia. Reximen das persoas 
adultas (modalidade presencial) e oferta de prazas en probas 
libres 

Grao Superior Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear. 
Rexime Ordinario e oferta de prazas en probas libres 
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CALENDARIO 

 

 
Calendario provisional en base ao establecido na Orde 19 de maio 2021, pola que se aproba o 
calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 104) 

 
 

HORARIO 

ESO, 
Bacharelato 
e FP Básica 

Xornada 
de mañá 

De luns a venres dende 8:45-14:15 horas 
Periodo de lecer (Recreo) de 11:15-11:45 

Xornada 
de tarde 

Luns das 16:15 -17:45 

Ciclos FP 
(réxime 
ordinario) 

Xornada 
de mañá 

De luns a venres dende 8:45-14:15 
Periodo de lecer (recreo) de 11:15-11:45 

Xornada 
de tarde 

Luns e Mércores/Xoves de 16:15-18:30 

Ciclos FP 
(réxime 
adultos) 

A partir de 16:15 ata 22:10. A hora de inicio das clases varía en 
función dos diferentes módulos profesionais 
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3. Organigrama 
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4. Servizos do centro 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Dispoñemos de 5 liñas para o alumnado autorizado no uso deste servizo (ESO e FP Básica, 
ata os 16 anos), en tanto que para o resto (usuario excepcional) terá que realizar a súa 
petición de forma específica, valorándose a súa inclusión cando non puidensen achegarse 
polos seus propios medios. 
 

Liña1 
Pza América 

(Estevez) 

Liña2 
Lavadores 
(Estevez) 

Liña 3 
 Cabral  

(Galisur) 

Liña 4 
Avda Aeroporto 

(Monbús) 

Liña 5 
Bembrive 

(*)(Melytour) 

IES Ricardo Mella IES Ricardo Mella IES Ricardo 
Mella 

IES Ricardo Mella IES Ricardo Mella 

Estrada Vella 
(Montecastelo) 

Mesón Ribeiro Bar Seijo Bar Fontefria R/Recaré, 1 

Lavadoiro Camiño Meixoeiro Sello Avda Ramón 
Nieto, 207 

Carretera 
Bembrive-Subida 

Cruz 

Colexio Vilar Álvarez Feira Cabral Fonte Escura Bembrive-
Farmacia 

M.Garrido, 38 Barreiro Cruce Caeiro – 
Vía Tranvía 

Avda Ramón Nieto 
358 

CamiñoSuaxeira 

M.Garrido, 69 Escolas Nieto  R/Aragón-Bar As 
Covas 

Segade 

Pza. España Baixada Capitán Colexio Alborada Mourelle 

Jesuitinas Jenaro Fuente Avda Aeroporto-
Bar Crespo 

Agrovigo 

Pza. América R/Aragón, 211 Peinador Seminario 

 Travesía Vigo, 181   

Travesia Vigo, 
cruce Vía Norte 

Pza Fernando 
Católico 

 

Ao alumnado usuario repartirase uns carnés (diferenciados por liñas, claramente visibles, ao 
ter unha cor distinta), que o identificará ante o conductor. Será Vicedirección a responsable do 
rexistro deste alumnado, así como de recibir as peticións, unha vez formalizadas en 
Administración. 
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BIBLIOTECA "ANA ARRAIZ" 

A biblioteca do centro pretende ser un espazo común accesible a todos os membros da comunidade 
educativa (procurando manterse aberta durante todo o horario lectivo, diúrno e nocturno), que non se 
limite a ser un punto de estudo ou de traballo senón como motor de actividade na animación a lectura, 
que axude a mellorar competencias e desenvolver habilidades do noso alumnado. Son múltiples os 
medios desta dinamización, que van dende clubs de lectura ata encontros con escritores ou rutas 
literarias. O profesorado implicado, e o alumnado involucrado axuda día a día a conseguir unha ampla 
difusión das súas actividades, como a presencia da nosa biblioteca en Redes sociais. En definitiva, un 
elemento de unión para os que formamos o centro, con independencia da orixe. 
 

 

VIVEIRO EMPRESAS 

O noso centro atopase na rede de viveiros que oferta a Conselleria de Educación, co obxectivo de 
desenvolver e poñer en marcha un proxecto empresarial. Pode acceder aquel alumnado matriculado 
(ou que rematara os seus estudos nos últimos catro anos) nalgunha ensinanza sostida con fondos 
públicos de Galicia formación profesional, artes plásticas e deseño; superiores de deseño, de 
conservación e restauración de bens culturais, de arte dramática, de música, de danza; deportivas, 
bacharelato e educación secundaria para persoas adultas (ESA), ter un proxecto empresarial a 
desenvolver na Comunidade e presentar un plan de empresa. Os servizos que recibe o emprendedor/a 
son os de: asesoramento do titor e técnicos especialistas, instalacións adecuadas para o 
desenvolvemento das súas actividades e outros como internet ou difusión da empresa a traves da web 
www.edu.xunta.es/fp. 
 

 

BOLSA DE EMPREGO 

É un servizo ofrecido polo instituto pensado para facilitar o contacto co mundo laboral do noso 
alumnado e ex alumnado. Poden formar parte desta, todos/as alumnos/as (antigos e actuais) do centro 
que estean na procura activa de emprego. O mecanismo de funcionamento é moi sinxelo: enviando un 
curriculum actualizado a un enderezo electrónico e un consentimento expreso firmado sobre protección 
de datos. 
 

 

SERVIZO REPROGRAFÍA 

Está á disposición do alumnado na Conserxería do centro, e no tempo do recreo. Como norma xeral, 
non se facilitará este servizo durante as horas de clase. Caso de precisar un número considerable de 
copias, aconséllase encargalas con antelación. Quedan excluídas deste servizo fotocopias de libros, en 
base á normativa de propiedade intelectual. 
 

 

APARCADOIRO 

O centro dispón de aparcadoiro para o alumnado, situado preto do edificio "B" (entrando no recinto, a 
man esquerda). Deberán respectarse os espazos destinados para tal fin, sen obstaculizar a entrada e 
saída de vehículos, polo que e de cara a identificar os usuarios, o alumnado matriculado que fai uso 
deste servizo facilitará ao centro os seus datos e os do seu vehículo. 
 

 

CAFETARIA 

O alumnado pode acceder aos servizos que presta a empresa concesionaria durante o recreo, ou 
cando dispoñan ocos no seu horario lectivo por ter superadas ou validadas materias, na quenda da 
mañá en réxime ordinario. O establecemento permanecerá aberto para atender ao alumnado de 
nocturno e ao mediodía cando exista xornada partida. 
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5 Dereitos e Deberes do alumnado 

 
Recollidos nos artigos 60, 61 e 62 das NOF, tendo en conta o desenvolto no Real decreto 732/1995, do 5 de 
maio, polo que se establecen os dereitos e os deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros 
así como a Lei 2/2011, 20 xuño (art. 7) e que de forma resumida: 

 

DEREITOS DEBERES 

A recibir unha formación integral e coeducativa que 
contribua ao pleno desenvolvemento da súa 
personalidade nun ambiente educativo de 
convivencia, libertade e respecto mutuo  

Participar e colaborar na mellora da convivencia 
escolar e na consecución dun adecuado clima de 
estudo no centro, respectando o dereito dos seus 
compañeiros/ás á educación 

A que se respecten a súa identidade, integridade e 
dignidade persoais  

Respectar a dignidade e as función e orientacións do 
profesorado no exercicio das súas competencias, 
recoñecendoo como autoridade educativa do centro 

Á protección integral contra toda agresión física ou 
moral, e en particular contra as situación de acoso 
escolar  

Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións 
relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre 
mulleres e homes e a dignidade, integridade e 
intimidade dos restantes membros da comunidade 
educativa 

A participar directamente no proceso educativo 
cando sexa consultado pola administración 
educativa, nos termos previstos pola mesma 

Respectar as normas de organización, convivencia e 
disciplina do centro docente 

A participar na confección das normas de 
convivencia e na resolución pacífica de conflito e, en 
xeral, a participar na toma de decisións do centro en 
materia de convivencia 

Custodiar responsablemente os seus obxectos 
persoais, en especial os de certo valor económico 

A que súa dedicación, esforzo e rendemento sexan 
valorados e recoñecidos con obxectividade 

Conservar e facer un bo uso das instalaciónns e dos 
materiais do centro 

A ser oídos/as e a manifestar a súa discrepancia 
respecto das decisións educativas que lles afecten 

Intervir, a través das canles reglamentarias, en todo 
aquilo que afecte a convivencia do centro 

A recibir orientación educativa e profesional  Seguir as directrices do profesorado respecto da súa 
educación e aprendizaxe 

A recibir as axudas e apoios precisos para 
compensar as carencias e desvantaxes e tipo 
persoal, familiar, social e cultural, especialmente no 
caso de presentar n.e.e que impidan ou dificulten o 
acceso e a permanencia no sistema educativo 

Asistir a clase con puntualidade e co material preciso 

Cumprir e respectar os horarios aprobados para o 
desenvolvemento do centro 

A ser avaliado conforme a criterios de plena 
obxectividade. Para garantir este dereito, 
establecense procedementos para as reclamacións 
das cualificacións finais, desenvoltas no artigo art 45 
da Orde 12 de xullo 2011, DOG 136 no caso da 
formación profesional, e na Orde 2 marzo 21, DOG 
48, 11 Marzo para o caso da ESO e Bacharelato. 

Estudar e esforzarse para conseguir o máximo 
desenvolvemento segundo as súas capacidades 

No inicio do curso, o profesorado facilitará ao 
alumnado a información básica relativa á 
programación didáctica da materia ou do módulo 
(art. 3 Orde 19 maio 21, calendario escolar 21/22) 

 

 
No IES existirá unha xunta de delegados/as integrada por todos os delegados/as do curso, ademáis dos 
representantes dos/as alumnos/as no Consello Escolar. Cada grupo de alumnos/as do centro, elixirá por 
sufraxio directo, secreto e non delegable no inicio de curso un delegado/a que formará parte desta xunta. 
Tamén elixirase un subdelegado/a. Estas eleccións serán convocadas por Xefatura de Estudos e organizadas 
en colaboración co profesor/a titor/a. Os procedementos de elección e función dos delegados/as e xunta, 
están recollidos no art. 50 das NOF. 
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6 Normas de convivencia 

 
As NOF desenvolve dende o art. 70 ata o 102 o relativo ás actuacións no marco da convivencia no 
centro, tendo en conta a Lei 4/2011, 30 xuño (DOG, 136) e o Decreto 8/2015, 8 xaneiro (DOG, 17): 
incluíndose os tipos de condutas contrarias á convivencia, as súas medidas correctoras e 
gradación, así como os procedementos de corrección que se efectuarían. Do mesmo xeito, recolle 
tal e como especifica no art. 25 do mencionado Decreto, as situacións e actuacións que se levarían 
co alumnado que se atendería na aula de Convivencia. 

 

7. Información de Interese 

 

CONTROL ASISTENCIA 

-No alumnado en idade de escolarización obrigatoria, teremos en conta o protocolo de 
absentismo o cal considera que producese este feito cando o alumnado ausentase do centro 
de forma inxustificada nun 10% do horario lectivo mensual. Nas NOF recollese que 
realizarase un seguimiento especifico, tal que rexistrarase a inasistencia nas primerias horas 
da mañá, para proceder posteriormente chamar aos representantes legais. 
-Nos ciclos formativos, e segundo indica o art. 25 da Orde 12/7/11 (DOG, 136), e o punto 
Cuarto da Resolución 18/6/21 desenvolvemento ciclos curso 21/22 (DOG, 123), a inasistencia 
a clase implicará a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo, cando o 
número de faltas inxustificadas sexa do 10% da súa duración total. Previamente, o alumnado 
recibirá un apercibiento cando estas faltas cheguen ao 6% da duración total. As 
comunicacións destas situacións poderá realizalas o centro por medios electrónicos, 
empregando o sistema Abalar ou AbalarMobil. Estas instrucións non serán de aplicación caso 
alumnado de FPBásica, en idade de escolarización obrigatoria 
-No caso de Bacharelato, e tal como recollen as NOF, a inasistencia pode levar a perda de 
avaliación continua, dependendo da carga horaria da materia: recibindo previamente un 
apercebemento que será comunicada ao alumnado ou a seus representates legais, caso 
menores idade. 

 

MATRICULA, RENUNCIA, BAIXA CICLOS FORMATIVOS 

-Coa formalización da matricula en cada curso académico, ao alumnado lle dará dereito a 
unha convocatoria para cada módulo profesional: podendo ser avaliado ata un máximo de 
catro convocatorias (catro cursos), con independencia do réxime ou modalidade que se curse, 
agás no caso da FCT que será de dúas. Caso esgotar o número de convocatorias, poderase 
solicitar unha extraordinaria cumprindo unha serie de requisitos previstos art. 11 Orde 12 xullo 
2011. 
-Matricularase de 2º curso, aquel alumnado que supere todos os módulos de 1º curso ou se a 
suma da duración dos módulos pendentes non supera as 300 horas. Caso non promocionar, 
deberá repetir os módulos non superados formalizando a matricula de 1º curso 
-Poderase renunciar, co fin de non esgotar as convocatorias, con caracter xeral, por unha soa 
vez, á avaliación e á cualificación da totalidade dos módulos no rexime ordinario ou de forma 
parcial no réxime persoas adultas cando existan unas circunstancias descritas no art. 7 Orde 
12 de xullo 2011.  
-A baixa de oficio producirase cando o alumnado non asista inxustificadamente mais de 15 
días lectivos consecutivos ou mais de 25 días lectivos descontinuos. Con caracter previo, o 
centro enviará apercibimiento cando acumule mais de 10 días lectivos de faltas inxustificadas. 
-Se o alumnado pide a anulación da matricula cunha antelación minima dunha semana ao 
remate da matricula, non consumirá convocatoria. Caso que pida a baixa voluntaria, con 
posterioridad a esta data límite, terá os mesmo efectos que a baixa de oficio. 
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VALIDACIÓNS CICLOS FORMATIVOS 

A normativa de referencia para proceder a validación de módulos atopase recollida na Orde 
12 de xullo 2011 avaliación formación profesional (DOG, 136), no RD 1085/2020, 9 decembro 
polo que establecense validacións de módulos profesionais dos títulos de FP (BOE 340) e na 
Resolución 18 xuño 2021 sobre desenvolvemento de ciclos curso 21/22 (apartado Quinto, 
DOG 123) , diferenciando os que son competencia da dirección do centro educativo 
(presentando solicitude no Anexo XIV da Orde 12 xullo 2011) das resoltas polo Ministerio de 
Educación e Formación Profesional (presentando solicitude no Anexo V do RD 1085/2020), 
sendo os prazos de presentación distintos: no caso do centro nos primeiros 20 días desde o 
inicio das clases e no segundo caso iniciarase o día que dea comezo o curso escolar e 
rematará o derradeiro día do devandito curso. Para máis información: 
https://www.edu.xunta.gal/fp/validacion-modulos-profesionais 
 

 

FORMACIÓN CENTROS DE TRABALLO (FCT) 

Este é un módulo presente en todos os ciclos formativos e efectúase nunha empresa ou 
entidade co obxeto de desenvolver as competencias adquiradas no centro educativo e 
completalas con situacións reais do ambito produtivo ao que pertence a famila profesional 
Habitualmente, e se o alumnado supera todos os módulos académicos, desenvolverase no 
terceiro trimestre do 2º curso do ciclo formativo de 2000 horas (abril-xuño). No caso de menor 
carga horaria LOXSE o tempo sería no 1º trimestre deste 2º curso (setembro-decembro). 
Existen outros periodos "extraordinarios" cando o alumnado tivera que recuperar os módulos 
académicos do 1º/2º curso pendentes que son, por norma xeral: setembro-decembro e 
xaneiro-marzo. 
Xunto co titor/a do grupo, que realizará o seguimiento, contará cun titor/a laboral que 
colaborará na avaliación do módulo sendo ésta de APTO/A ou NON APTO/A 
Nos ciclos de grao superior, xunto con este módulo o alumnado tamén cursará o módulo de 
Proxecto, que se desenvolverá segundo a súa programación, e será avaliado logo de 
rematada a FCT cualificándose igual que o resto dos módulos entre un e dez. 
O módulo de FCT é susceptible de exención pola súa correspondencia coa experiencia 
laboral, e a súa solicitude formalizarase polo menos 20 días hábiles antes do inicio das 
actividades programadas para a FCT, tendose en conta o establecido na Orde de 28 de 
febreiro de 2007, pola que se regula o módulo (DOG 48) 
 

 

ERASMUS + 

O IES Ricardo Mella, ten concedidas as seguintes acreditacións: 
KA120: Acreditación Erasmus no ámbito da Formación Profesional 
Este novo sistema de acreditación facilitará a solicitude de subvencións Erasmus+ para 
mobilidades de alumnado e de personal de Ciclos Básicos e de Ciclos Medios no período 
2021-2027. 
 
Carta ERASMUS de Educación Superior (ECHE) 2021-2027 
A carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) permite que teñamos en todo o periodo 
2021-2027 actividades de mobilidades de alumnado e de persoal de Educación Superior 
 
A responsable de programas internacionais, expón a través do taboleiro e paxina web as 
distintas convocatorias en todos os ámbitos, para as distintas modalidades.  
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2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN. 
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 CURSO 21-22 
 

 

1. Entradas e saídas do centro. Alumnado transportado 

-Tanto no acceso como a saída do centro dende/cara á beirarrúa evitarase aglomeracións de persoas, 
debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal. 
-Posto que o recinto conta cunha única entrada/saída, estableceremos unha organización diferencia por 
niveis educativos, para conseguir unha maior regulación do fluxo de alumnado: 
 

Entrada 

ESO, FP Básica 
e BAC 

Xornada 
de 
mañá 

Dirixiranse, a medida que chegan, ao pavillón e esperarán na zona 
asignada ao seu curso ata ás 8.45 h, momento en que irán cara á súa 
aula de forma ordenada (esta saída farase escalonadamente, grupo a 
grupo pola porta principal) 

Xornada 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que ás 16:15h sairán 
do pavillón para dirixirse á súa aula ordenadamente 

Ciclos 
(ordinario) 

Xornada 
de 
mañá 

Dirixiranse de forma autónoma, ás distintas zonas asignadas no 
recinto escolar (*), para os seus cursos. Alternativamente aqueles que 
o desexen, poderán ir á cafetaría ata completar aforo. Esperarán ata 
as 8:40 a entrar en cada un dos edificios onde teñan a aula, que xa 
estará aberta polo profesorado para iniciar a clase ás 8:45 h. 

Xornada 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que as 16:10 h 
dirixiránse a súa aula de forma autónoma, que xa estará aberta 
iniciándose as clases as 16:15 h 

No caso de alumnado que chegue ao centro despois das 8:45 (pola maña) ou 16:15 (pola tarde), 
dirixirase directamente á súa aula (de forma autónoma) gardando en todo momento a distancia de 
seguridade 

(*)Zonas asignadas as familias profesionais: Corredores fronte aos edificios (A,B,E) 
 

Saida 

ESO, FP Básica 
e BAC 

Xornada 
de 
mañá 

Dirixiranse ás 14:15 h cara á saída do seu edificio. O alumnado de 
transporte escolar disporase en ringleiras fronte ao edificio de 
sanidade, segundo a súa liña, e agardará a chegada desta ao aviso do 
profesorado de garda; mentres que o resto sairá do recinto escolar sen 
demora.  

Xornada 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que as 17:45h 
dirixiranse cara á saida, facendo as ringleiras aquel alumnado de 
transporte escolar, en tanto que o resto sairán do recinto sen demora 

Ciclos 
(ordinario) 

Xornada 
de 
mañá 

Dirixiranse ás 14:10 h, de forma autónoma, cara á saída do seu 
edificio, e sen demorarse, evitando aglomeracións, sairán do recinto 
escolar 

Xornada 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que cando remate a 
xornada lectiva, sairán directamente do centro de forma autónoma 
gardando a distancia de seguridade e evitando aglomeracións. 

Só poderán permanecer no centro ao mediodía aqueles alumnos que reservasen mesa na cafetaría. 
O resto deberá abandonar o recinto escolar ao finalizar ás clases da mañá, e só poderán acceder de 
novo ao centro a partir das 15:45 horas da tarde 

 

-Os autobuses farán parada na beirarrúa, e chegarán e sairán de forma gradual, segundo a liña: 
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Liña Chegada Saida 

Liña 1 (Pza America)  e 
Liña2 (Lavadores) 

8:15 14:15 

Liña 3  (Cabral) 8:25 14:20 

Liña 4 (Avda. Aeroporto) 8:30 14:25 

Liña 5 (Bembrive) 8:20 14:15 

 
Os usuarios baixarán e subirán de forma ordenada en ringleiras e coa suficiente separación entre eles. 
Deberán entrar no recinto tan pronto baixen do autobús e cando suban, sentarán no asento asignado 
non podéndose intercambiar. Caso que un autobús chegue cando xa estivese outra liña, esperará 
detrás coa porta pechada ata que baixen por completo os alumnos do primeiro  
Para o servizo de mediodia do luns, o alumnado procederá do mesmo xeito que na quenda da maña 
- Caso do ensino de adultos (nocturno) e dadas as súas características (modular) accederán ao centro 
no horario que lles corresponda, seguindo as instrucións de circulación polos distintos espazos 

 

2. Circulación polo centro 

-O acceso ao edificio principal (Edificio A), será pola porta da dereita e subirase ao resto das plantas 
polas escaleiras máis próximas á sala de profesores. En canto á saída farase polas escaleiras máis 
próximas á conserxería, e pola porta situada enfronte desta. 
-No resto dos edificios (Edificio B-Sanitaria e Edificio E-Electrónica), ao existir unha única porta e 
núcleo de escaleiras terase en conta a sinalización posta nas superficies (indo, en todo caso pola 
dereita). 
-A circulación nos corredores será pola dereita, de forma individual, pegados á parede, respectando a 
distancia de seguridade. 
-O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de mobilidade. 
-Os planos de circulación dos distintos edificios, están expostos ao público en tamaño A0. 

 

3. Normas dentro da aula. Cambios de aula. Uso de aseos 

-Na entrada das aulas existe un dispensador de xel hidroalcohólico, sendo obrigado a hixiene de mans a 

entrada e saida. 
-O alumnado terá un sitio asignado, non permitindo cambios entre si. Para unha maior trazabilidade, 
elaborarase uns croques das aulas, estando orientados os postos nunha mesma dirección. 
-Recoméndase que o alumnado teña gardado o seu material en contedores propios e rotulado co seu nome. 
Non compartirán o seu material co resto dos compañeiros/as. 
-Cando se use material compartido lembraráselle ao alumnado a importancia da hixiene das mans antes e 
despois de usar o material. 
-Priorizarase a realización de tarefas individuais frente as colectivas, evitándose a formación de grupos. E a 
hora da entrega das actividades, fomentarase que estas se realicen de forma telemática. 
-As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores e 
restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, 
coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 
-É necesario realizar tarefas de ventilación frecuente: 15 minutos ao comezo e final da xornada, durante a 
totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos 
durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas. Existirá  un "checklist" 
na aula para anotar este seguimento. 
-No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 
minutos antes de xeito que poida organizar a saida ordenada e paulatina do alumnado. Desprazanse de 
forma autónoma polo centro cando cambien de aula e a saida será ordeada e continua, de 1 en 1, deixando 
a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a a entrada da nova aula, deixando sair primeiro ao 
grupo anterior, no seu caso. Unha vez na aula, ventilarase e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas 
e cadeiras. 
-Estes desprazamentos serán supervisados polo profesorado de garda, que poderá sancionar a aqueles que 
non respecten as normas. 
-O uso dos aseos ten o aforo limitado (50%), que en principio será 1 persoa, e utilizarse o máis próximo a 
aula. No caso do ximnasio, utilizarán o propio destas instalacións. Antes de 1ª hora ou durante o recreo, 
poderán ir o aseo da planta baixa do edificio principal ou do "B", previa autorización do profesorado de garda. 
O alumnado non poderá ir ao aseo durante as clases, salvo que sexa unha urxencia e sexan autorizados 
previamente polo profesorado. Os aseos da cafetaría permanecerán pechados durante os recreos. 
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4. Recreos 

-Os recreos da mañá, realizaranse limitando espazos para que poida manterse a distancia de 

seguridade. Diferenciamos: 
*Pista deportiva                      *Corredores exteriores dos distintos edificios (A,B,E) 
*Pavillón (caso choiva)             *Zonas verdes á beira da pista deportiva 
Atenderemos ás peculiaridades do alumnado para a súa asignación, priorizando a súa realización no 
exterior. O alumnado empregará as rutas de saida e entrada do seu edificio para ir e voltar. 
Caso de alumnado maior de idade que desexe abandonar o recinto escolar, deberá amosar o seu DNI 
para identificarse. 
-Ningún alumno/a poderá permanecer no interior dos edificios durante o recreo, salvo que conte coa 
supervisión permanente do profesorado. 
-Para evitar un fluxo excesivo de alumnado no tempo de lecer, establecese unhas franxas horarias 
distintas dependendo dos niveis. Así: 

ESO, FP 
Básica e 
BAC 

Sairán da sua aula ás 11:10, e dirixiranse ás zonas asignadas, sen demora. 
Permanecerán neste sitio (agás aquel que utilice a cafetaría, que no caso da ESO 
e FPBásica será unicamente para realizala súa compra cando saian da clase, 
dirixindose logo a súa zona) ata as 11:45, momento que voltarán as súas 
respectivas aulas de forma ordenada 

Ciclos 
(ordinario)  

Sairán da sua aula ás 11:15, e dirixiranse (de forma autónoma) as zonas 
asignadas. Permanecerán neste sitio (agás aquel que utilice a cafetaría ou estea 
fóra do recinto escolar) ata as 11:40, momento que dirixiranse ata as súas aula de 
forma autónoma, onde lles estarán esperando os seus profesores para comezar a 
clase ás 11:45 

 
-Estas instrucións non serán tidas en conta para as ensinanzas de adultos-nocturno, dadas as súas 
características, agás no referente á circulación polo centro cara ás entradas e saidas 
-Caso do uso dos servizos da cafetaria o alumnado debe respectar o aforo e as sinalizacións existentes 
na mesma, en base as normas vixentes ditadas para os establecementos de hostalería en cada 
momento e situación: sendo obrigado o uso da máscara agás no momento específico da alimentación. 

 

5. Gardas profesorado 

Reforzarase o servizo de garda de profesorado para velar o cumprimento das normas en canto a 
distancia de seguridade e os aforos nas entradas e saidas do centro ou durante os recreos, evitando a 
formación de agrupacións de alumnado. 

 

6. Titorias. Comunicación coas familias 

-Priorizarase na titoria, a comunicación por telefono ou videochamada. Caso de non ser posible 
realizarase nas instalacións do centro (previa cita) coas medidas de seguridade procedentes, en horario 
non coincidente con entrada e saida, nin intercambios de clase ou recreos. Noutros casos ( e salvo 
razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos) non se permite a entrada dos 
proxenitores no IES. 
-A paxina web do ies, utilizarase como mecanismo xeral de comunicación. Outras vías sería a 
aplicación abalar mobil, correo electrónico ou teléfono. 

 

7. Uso dos espazos 

Dada a distancia de 1,2 metros para os postos escolares e dependendo da matrícula dos grupos, 
establecense espazos alternativos no centro. Noutros casos, habilitase o espazo dispoñible mediante a 
utilización de mamparas de separación (distancia mínima 1 metro). Excepcionalmente, optase polo 
ensino semipresencial para determinados grupos de formación profesional. 

 

8. Reunións no centro educativo 

-O centro promoverá que as reunións de coordinación e aqueloutras actividades non lectivas que sexan 
posibles se realicen de forma telemática 
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-As actividades das ANPAs e os consellos escolares celebraranse preferentemente por medios 
telemáticos. 
-Os órganos colexiados podense constituir, convocar, celebrar as súas sesións, adoptar e remitir actas 
a distancia 

 

9. Realización de eventos 

-Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de alumnado de 
diferentes grupos, nas cales non se poida manter a distancia mínima interpersoal. 
-Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar no centro realizaranse sempre que se poida ao 
aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 
-No caso de realizarse algún evento no salón de actos do centro, identificarase a posición do alumnado, 
asignadolle unha cadeira (ao estar numeradas), elaborando un croque o profesor organizador. 
-Existe un protocolo específico para as actividades complementarias e extraescolares no centro 
educativo que seguirase, no caso de realizarse estas (Anexo VI, protocolo COVID curso 21-22). 

 

10. Xestión ausencias 

-Existirá un rexistro específico polo centro ante a aparición de sintomoloxía compatible con COVID-19, 
de tal xeito que tanto persoal do centro como alumnado realizarán de forma diaria una autoavaliación  
segundo anexo I do Protocolo (dispoñible na paxina web da Xunta: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus) , previa a chegada ao centro (existe un modelo 
de declaración responsable para o alumnado e os proxenitores, caso dos menores de idade). Tal 
circunstancia será comunicada (telefonicamente: 886.12.10.01 ou vía correo electrónico: 
ies.ricardo.mella@edu.xunta.gal, ou a o mail do titor/a), para que no seu caso poida o equipo COVID 
realizar o seu seguimento. 
-Para os efectos do control do absentismo escolar e do número de faltas de asistencias permitidas, as 
ausencias derivadas destes casos, consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o 
xustificante médico. 

 

11. Normas convivencia 

No caso de incumprimento do uso da máscara ou das instrucións do profesorado na aplicación do 
protocolo, considerarase condutas leves contrarias á convivencia, segundo o art. 42 letras a), b) e d) do 
Decreto 5/2015, do 8 xaneiro. 

 

12. Creación do equipo COVID 

Formado polo director do centro e dous profesores, con distintas tarefas asignadas e será o encargardo 
de coordinar as actuacións establecidas no Plan de adaptación a situación COVID ademais de ser o 
interlocutor coas autoridades sanitarias e educativas. 

 

13 Espazo de illamento 

Un espazo de uso individual para illar aquelas persoas nas que se detecten síntomas, mentres non se 
xestiona o seu traslado. Situado nun aula da planta baixa do edificio principal, contando con saída 
propia. Dispón de ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables 
ademais doutro material de protección individual como máscaras cirúrxicas. 

 

14. Uso da mascara no centro 

O alumnado e profesorado, e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento (acreditado polo 
facultativo) teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do 
centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. 
-Será obriga do alumnado levar, cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un 
estoxo específico para gardala en caso necesario. 
-No caso da clase de educación fisica, o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no 
exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros.  
-Será obrigatorio o uso de máscara no transporte escolar. 
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15. Medidas xerais de protección individual: hixiene, desinfección e distancia 

-Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as 
medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar 
e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando: 
*O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala nos momentos da 
comida, así como dos protocolos de substitución e lavado. 
*Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 
*Ao tusir ou esbirrar, non retirarse a máscara, e cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 
*Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a unha papeleira 
con bolsa e a poder ser con tapa e pedal, facendo unha posterior hixiene de mans. 
*Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 
segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as 
mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 
veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, 
antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo ou tocar material susceptible de ser 
compartido. 
*A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido.  
*A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade.  
*Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da 
realización da hixiene de mans. 
*Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns.  
*Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia, ademais de medidas de 
educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans.  
*Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel hidroalcohólico 
nos espazos comúns.  
-Como medida adicional de reforzo de todas estas instrucións e co obxectivo de extremar as medidas 
de seguridade e evitar aglomeracións en torno aos dispensadores existentes nos espazos comúns ou 
deambulacións innecesarias pola aula, o alumnado deberá incluír, entre o seu material de uso 
individual para traballar na aula, un “Kit Covid” que estará composto por unha segunda máscara de 
reposto, un paquete de panos de papel desbotables (clinex) ou toalliñas húmidas desbotables, un bote 
pequeno de xel hidroalcohólico (mínimo 70% alcohol) e un estoxo onde se gardará a máscara de 
reposto, e que deberá traer todos os días ao centro. 

 

16. Limpeza do centro 

-O cadro de persoal de limpeza do centro, distribuirase as tarefas dos espazos por quendas de maña e 
tarde, e atendendo prioridades como son: limpeza de superficies de uso frecuente (pomos portas, 
mesas, pasamáns, telefonos,..), espazos polos que pasa moita xente ou aseos (estes alomenos 2 
veces o día). Para estes últimos existirá un cadro de control de limpeza. 
-Empregarase na limpeza aqueles materiais autorizados, respetando as indicacións da etiquetaxe e 
usando luvas e máscara. 
-A reposición do material de limpeza así como das dotacións desinfectantes das aula, será a cargo do 
servizo de limpeza. 
-Vixiarase a limpeza das papeleiras, co fin de que queden recollidas evitando calquera contacto 
accidental. 

 

17. Xestión dos gromos 

As actuacións que deberá realizar o centro diante da aparición dun gromo, aparecen recollidas no "Plan 
de Continxencia do IES RICARDO MELLA". 
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Importante lembrar as principais medidas de seguridade 
 

 

Se tes síntomas claros 
non acudas ao centro 

 

Obrigatorio o uso da 
máscara 

 

Hixieniza  

as túas mans 

 

Garda a distancia de 
seguridade 

 

Evita  

aglomeracións 

 
 

Circula sempre  

pola túa dereita 

 

Ventila  

os espazos 
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3.-ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA 
COMPETENCIA DIXITAL 
 

 

1. Medidas iniciais 

-O titor/a do grupo identificará aquel alumnado que precise equipamento dixital caso de producirse 
corentena ou illamento. 
-O responsable da aula virtual, creará os distintos cursos así como usuarios para o alumnado e o 
profesorado. 
-Oferta ao profesorado de cursos na propia aula virtual do centro (nivel inicial e nivel avanzado), así 
como realizacións de accións divulgativas polos coordinadores tanto para o alumnado como para o 
profesorado. 

 

2. Medidas durante o curso 

-O alumnado inscribirase na aula virtual en cada un dos cursos que formen parte, axudados polo seu 
titor/a e o profesorado do grupo. 
-O profesorado da materia comprobará que o seu alumnado coñece a metodoloxía no uso do curso 
virtual (como o acceso aos contidos, envío de tarefas ou mensaxes). 
-Os responsables tic/abalar/aula virtual, coordinarán as accións para facilitar o labor do profesorado e 
alumnado en adquirir competencias dixitais a través de modelos básicos (vídeotutoriais ou manuais 
sinxelos). 
-Realizaranse reunións informativas co profesorado para axudalo a realizar as distintas accións co seu 
alumnado. 
-Todas aquelas actuacións derivadas do desenvolvemento do "Plan Dixital", segundo a Resolución 
3/9/21 
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