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Estimadas familias: 

Comeza un novo curso e queremos darvos a benvida e agradecervos o voso apoio e colaboración nesta nova 
situación escolar e sanitaria.  

Así mesmo como non haberá titorías presencias facervos chegar esta información que será unha boa axuda 
para todos os alumnos e alumnas do centro, especialmente para os que empezan en primeiro. 

 
BREVE DESCRICIÓN: 

O noso centro está distribuído en tres plantas, un patio con dúas pistas de xogo e un ximnasio. Na planta baixa 
atópanse as aulas de 1º ESO, 2º A, aulas específicas de Música e Tecnoloxía , aulas de desdobres, a aula de 
pedagoxía terapéutica,  os despachos do equipo directivo e do departamento de orientación. Na planta 
intermedia sitúanse as aulas de  2º B, 2ºC, e as aulas de informática e plástica. No primeiro andar encóntranse 
as aulas dos grupos de 3º e 4º e unha zona restrinxida ao profesorado onde está a sala de traballo dos 
profesores e profesoras e os despachos dos distintos departamentos. 

O horario do centro é de luns a venres de 9:30 a 14:55 horas, e martes tarde de 17:00 a 18:40 horas. 

 
APLICACIÓN ABALAR MÓBIL: 

Toda a información relativa a ausencias do alumnado, xustificacións de faltas de asistencia ou puntualidade, 
comunicacións do centro,  así como a entrega de notas, faranse a través da aplicación ABALAR MÓBIL, polo que 
é necesario que descarguen dita aplicación no teléfono, se todavía non a teñen.  Máis información na seguinte 
ligazón: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/familias 

 
HORARIOS  DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: 

Dada a situación de excepcionalidade, este curso escolar a atención ás familias por parte do profesorado só se 
fará de forma telefónica. A petición de cita aos titores/as ou resto do profesorado farase  chamando ao 
teléfono do centro, quen na data e hora  da cita se porá en contacto telefónico coa familia. 

TITORES/AS 

TITOR/A GRUPO HORA DE ATENCIÓN A PAIS 

María José  Iglesia Iglesia 1ºA Xoves   de 11:20 a 12:10 

Melisa Fuentes Martínez 1ºB Xoves  de 13:15 a 14:05 

Ana Mascato García 1ºC Luns  de 10:20  a 11:10 

María Gómez Piñeiro 1º D Venres  de  12:10 a 13:00 

Cristina Mariño Villadamigo 2ºA Mércores  de 12:10 a 13:00 

Jorge Rodríguez Guillén 2ºB Mércores  de 13:15 a 14:05 

Manuel Hernández López 2ºC Venres  de  11:20 a 12:10 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/familias
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Antonio Otero Franco 3ºA Martes  de 11:20 a 12:10 

Marcial Ruiz Escudero 3ºB Luns  de 11:20 a 12:10 

Lucía Caeiro Rodríguez 3ºC Xoves  de 12:10 a 13:00 

Ivette Acebal  Suárez 4ºA Martes   de 12:10 a 13:00 

Antonio Leis Castro 4ºB Luns   de 12:10 a 13:00 

Carmen Paz Roca 4º C Martes de 10:20  a 11:10 

RESTO DO PROFESORADO DO CENTRO 

PROFESOR/A DEPARTAMENTO HORA DE ATENCIÓN A PAIS 

Ricardo de la Torre Rodríguez LINGUA 
CASTELÁ Venres  de  10:20 a 11:10 

Mª Dolores Tobío Iglesias LINGUA 
CASTELÁ Venres  de  11:20 a 12:10 

Inés Vázquez Pazos 
LINGUA CASTELÁ/ 

XEOGRAFÍA 
/FRANCÉS 

Mércores  de  10:20 a 11:10 

Alicia Búa Pintos LINGUA 
GALEGA Mércores  de  11:20 a 12:10 

Xosé Iglesias Muiños LINGUA 
GALEGA Mércores  de  13:15 a 14:05 

Begoña González Hernández MATEMÁTICAS Luns  de  11:20 a 12:10 

Pilar Gigirey Pérez  MATEMÁTICAS/ 
XEFA ESTUDOS Luns  de  10:20 a 11:10 

Elena Montero Míguez XEOGRAFÍA Mércores  de  12:10 a 13:00 

Alba Fuentes Sánchez  TECNOLOXÍA/ 
DIRECTORA Martes  de 11:20 a 12:10 

Xosé Manuel Campos Canda TECNOLOXÍA Luns   de  12:10 a 13:00 

Iria Carballeira Valiñas BIOLOXÍA Martes   de  12:10 a 13:00 

Mª Jesús Lence Cortiñas  BIOLOXÍA Venres  de  10:20 a 11:10 

Alejandro Gómez Fernández INGLÉS Venres  de  11:20 a 12:10 

Carlos Santiso Medín  
EDUCACIÓN 

FÍSICA/ 
SECRETARIO 

Mércores  de  11:20 a 12:10 

Laura Malvárez García 
EDUCACIÓN 
PLÁSTICA E 

VISUAL 
Xoves  de  11:20 a 12:10 

Uxía Fonseca Roque  FRANCÉS  Martes   de  12:10 a 13:00 

Carmen Fernández Castro 
ORIENTACIÓN 

( PEDAGOXÍA 
TERAPEUTICA) 

Luns  de  10:20 a 11:10 

Pilar García Corbacho 
ORIENTACIÓN 

( PEDAGOXÍA 
TERAPEUTICA) 

Luns  de  10:20 a 11:10 
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Para ser atendido pola Orientadora do centro ( Dna. Cristina Gómez ) deberán utilizar o mesmo procedemento 
anterior para que despois a orientadora se poña en contacto telefónico con vostedes.  

Asemade os membros do equipo directivo están a súa disposición para aclaracións e dúbidas que lles poidan 
xurdir, solicitando a súa atención, sempre que se poida, por anticipado. 

 
 
INFORMACIÓN PARA 1º E 2º ESO – PROGRAMA E-DIXGAL: 

 Tanto en 1º como en 2º ESO, traballarase co programa E-DIXGAL, polo que en todas as materias, salvo 
LINGUA CASTELÁ E BIOLOXÍA EN 1º ESO, E LINGUA CASTELÁ EN 2º ESO, o alumnado traballará os contidos 
das restantes materias na plataforma virtual EVA. 

 En 2º ESO hai desdobres en MATEMÁTICAS, LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA. 

 Ordenadores E-Dixgal deben traelo todos os días á clase cargados da noite anterior  

 
 
XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA OU PUNTUALIDADE 
 

Existe un Programa de Prevención do Absentismo Escolar da Consellería de Educación. Para xustificar as 
ausencias ou as demoras existe un modelo de xustificante colgada na páxina web do centro, que se deberá 
enviar por Abalar ao titor/a  nun prazo de cinco días. Este curso escolar as xustificacións faranse a través do 
Abalar Móbil. 

 
 
SAÍDAS DO CENTRO 

Os alumnos e alumnas non poden saír do centro sen o acompañamento si non é acompañado de pai/ nai ou 
familiar  autorizado ( levaban un documento de autorización a outras persoas para recoller ao fillo/a no sobre 
de matrícula); e antes de saír deberán cubrirse un documento que se proporcionará na conserxería. Só poderá 
vir a recoller ao alumnado unha  persoa autorizada. 

  
 
 

UTILIZACIÓN DOS TELÉFONOS MÓBILES OU APARELLOS DE REPRODUCIÓN, 
MULTIMEDIA OU FOTOGRAFÍA 

 
Estes aparellos non están permitidos no centro, agás que se utilice nalgunha materia para desenvolver o 
currículo; e a súa manipulación supón a requisa dos mesmos, sendo os pais/ nais quen terán que recollelos 
unha vez transcorridos 2 días dende que se requisa. 
Para mensaxes urxentes ou importantes, as familias poden chamar ó teléfono do instituto (886159 797) e 
deixar recado.   
No caso de que un rapaz ou unha rapaza se atope mal, sempre é o persoal do centro quen localiza ás familias. 
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CALENDARIO ESCOLAR 

As clases comezaron o día 23 de setembro e rematarán o 22 de xuño.  Durante o curso 2020-21 as datas das 
festividades e das vacacións son as seguintes, ademais dos festivos así declarados pola Consellería de Xustiza, 
Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia: 

Día do Ensino: 7 de decembro. 

Vacacións de Nadal: do 23 de decembro ata o 7  de xaneiro (ambos  inclusive).  

Entroido: 15, 16 e 17  de febreiro.  

Semana Santa: do 27 de abril ao 5 de maio  ata o 13  de abril  (ambos  inclusive). 

Días non lectivos: 2 de novembro  e 18 de maio. 

 

DATAS DE AVALIACIÓNS 
 

AVALIACIÓN DATAS 
ENVÍO DE BOLETÍNS DE NOTAS 

( ABALAR MÓBIL) 

1ª AVALIACIÓN 16, 17 de decembro 22 de decembro 

2ª AVALIACIÓN 22 ao 24 de marzo 26 de marzo 

AVALIACIÓN FINAL 22 de xuño 23 de xuño 

AVALIACIÓN DE PENDENTES 3 ao 7 de maio  

 
 

 
COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 
 

O profesorado pode enviar comunicacións ás familias naqueles casos que o considere  oportuno - cando os 
seus fillos/as súas fillas non fagan as actividades, non traian o material necesario para as clases ou non se 
comporten de forma axeitada. Estas incidencias comunicaranse a través de Abalar Móbil. 

Nos casos de comisión de faltas máis graves, o titor envía por correo unha notificación coa falta de orde con 
información sobre a mesma. 

As familias deberán comunicar calquera cambio de teléfono, domicilio ou outros datos persoais, coa maior 
brevidade á administración do centro. 
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PROTOCOLO COVID 

 Deberán permanecer en todo momento coa mascarilla posta e sempre traer unha mascarilla cirúrxica de 

reposto, que deberá vir gardada nun estoxo de tela, que utilizarán só para este fin.  

 Deberán traer un bote de xel hidroalcohólico de uso persoal, que utilizarán con frecuencia entre horas dentro 

da aula, así coma un pano de microfibra para a limpeza do seu propio espazo de traballo. 

 Deberán traer como material escolar a  lo menos dous rotuladores de pizarra veleda, para o seu uso cando 

saian á pizarra.  

 Queda totalmente prohibido o intercambio de material.  

 Cando baixen do autobús, deberán entrar ao centro pola porta que lle corresponda segundo  a aula á que 

deban dirixirse e que se marca no protocolo.  

 Á entrada á aula, deberán desinfectar as mans co xel hidroalcohólico dispoñible na porta da aula. 

 Cando o alumnado, por asistir a determinadas materias ou por desdobres deban cambiar de aula,  deberán 

limpar e desinfectar o seu lugar de traballo ( mesa , cadeira e mampara se hai)  e terán que esperan a que o 

profesor/a vaia  buscalos á súa aula , e que no desprazamento deberán respectar a distancia de seguridade e 

seguir a ruta de circulación entre horas  marcada no protocolo. Cando os desdobres ou cambio de aula grupo 

sexa a primeira hora da xornada ou ben dende un recreo, deberán ir directamente á aula na que teñan clase. 

Cando o profesor saia da aula e ata que chegue o seguinte, queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

levantarse do seu lugar de traballo, intercambiar material , interactuar cos compañeiros e por suposto 

quitar a mascarilla. Conductas contrarias ao marcado no protocolo serán sancionadas con expulsión de 1 a 

3 días. 

 Ó finalizar a xornada, terán que saír de forma ordenada seguindo instrucións do profesorado, que os 

acompañará ata a saída do centro. Deberán facelo pola saída que lle corresponda marcada polo protocolo 

Covid, acompañados do profesor/a que lles dou clase á última hora, e deberán respectar a distancia de 

seguridade. Se perdesen o autobús, ou éste  se retrasa, nunca marchar sen avisar a un membro do equipo 

directivo.  

 En cada hora soarán dous timbres.  O primeiro cinco minutos antes do remate da clase, e que nos avisa que é 

o momento de abrir todas as ventás e proceder á limpeza no caso de que se vaian cambiar de aula. O 

segundo timbre marcará o término da clase e inicio da seguinte. 

 Haberá dous recreos ; o primeiro de 11:10 a 11:20 horas , e o segundo de 13:00 a 13:15 horas. A saída ao 

recreo farase de forma ordenada segundo vaia organizando o profesor/a co que estaban na aula, e que os 

acompañará ata o patio. Durante o recreo permanecerán na zona asignada no patio para o seu nivel, non 

podendo invadir a zona para os restantes.  
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No caso de que chova, o alumnado permanerá na  aula na que estén na hora anterior acompañados do  

profesor/a. Nesta situación, poderán comer e/ou beber na aula, procurando de non manchar o chan pero 

permanecerán sentados no seu sitio. Só se quitarán a mascarilla para o momento de comer ou beber. Para 

saber se é o caso de quedar na aula farase un sinal acústico co timbre desde conserxería xusto nos cinco 

minutos de ventilación para que todo o alumnado quede na clase correspondente acompañados do 

profesorado da mesma materia que está a ser impartida antes do recreo. 

 Aínda que no NOF se contempla que o uso dos baños só se fará en horario de recreo, este curso escolar 

permitirase o acceso ós mesmos durante a hora de clase, sempre e cando o autorice o profesor de aula, e de 

un en un.  Se ao chegar ao baño, éste está ocupado por a lo menos unha persoa, deberá facer a espera na 

entrada do mesmo. 

 Dada a situación de excepcionalidade, este curso escolar non se farán fotocopias ao alumnado. 

 Este curso escolar está totalmente prohibido o  uso de taquillas. 

 Para o uso do servizo da cafetería, durante este curso o consumo dentro da cafetería está prohibido polo que 

os pedidos se farán con anterioridade a través da aplicación www.cafeteriaonline.es cos códigos numéricos 

correspondentes para cada grupo ou a través do código QR proporcionado a cada un dos alumnos e alumnas 

individualmente, os pedidos de produtos terán que realizarse desde as 17h da tarde anterior ás 9:00h da 

mesma mañá que se vai recibir a merenda, na aplicación se rexistrará o pedido e a cantidade con que se vai 

pagar e polo tanto cal será a volta correspondente (a cal será entregada xunto coa bolsa da merenda). Son os 

encargados de aula os que recollen os cartos e reparten o pedido de cafetería nas seguintes quendas: 

1º e 4º ESO durante o 1ºrecreo 

2º e 3º ESO durante o 2ºrecreo 

 Para o uso do servizo de Biblioteca (este curso só préstamo e devolución de libros ) farase a través da 

seguinte ligazón do Portal Meiga onde farán a súa petición: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/. 

A profesora encargada de biblioteca informará ao alumnado dos días nos que pasará polas aulas para facer as 

entregas e  recoller as devolucións. 

Portonovo, 15 de outubro de 2020   

http://www.cafeteriaonline.es/
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/

