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1.Introdución. 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa en relación as 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, o equipo 

directivo elabora un “Plan de Acollida” para o reinicio da actividade lectiva presencial. 

A crise sanitaria e social vivida fan que este principio de curso sexa imprescindible ter un 

plan de acollida específico,  atendendo as Instrucións das autoridades educativas e 

sanitarias. 

Os equipos docentes teñen previsto nas súas programacións didácticas unha 

incorporación das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior. Así 

mesmo, atenderase á situación de equilibrio persoal e emocional do noso alumnado e 

impulsaranse as actividades  e actuacións relacionadas ca prevención, protección e 

hábitos de vida saudables. 

O IES A Sardiñeira segue escrupulosamente todas as medidas ditadas polas autoridades 

educativas e sanitarias, que desenrólanse no Plan de adaptación á situación COVID e no 

Plan de continxencia. 

Poden atopar toda a información no  Espazo Covid. da nosa web. 

  

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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2. Acollida do alumnado o primeiro día de clase. 

É imprescindible que todo o alumnado traia libreta e material para escribir. Non está 

permitida a presenza dos proxenitores o día da acollida. O alumnado entrará no centro, 

sempre con máscara, e  será recibido polos seus titores. Os titores dirixiranse cos seus 

grupos ás aulas. Rógase puntualidade e que non accedan ó centro antes da hora indicada. 

 

EDIFICIO GRIS: SECUNDARIA E BACHARELATO. 

 

 

 

A actividade lectiva comezará no horario habitual o día seguinte. 

  

CURSO DÍA HORA 
ACOLLIDA 

POLO TITOR/A 

CLASE CO 

PROFESORADO 
SAÍDA 

1º ESO 23/09/2020 11:00 h 3ª e 4ª sesión 5ª e 6ª sesión 14:15h 

2º ESO 23/09/2020 10:40 h 3ª e 4ª sesión 5ª e 6ª sesión 14:20h 

3ºESO 24/09/2020 9:00 h 1ª e 2ª sesión 3ª a 6ª sesión 14:20h 

4º ESO 25/09/2020 9:15h 1ª e 2ª sesión 3ª a 6ª sesión 14:20h 

1º BAC 23/09/2020 10:40h 3ª e 4ª sesión 5ª e 6ª sesión 14:25h 

2º BAC 24/09/2020 9:15h 1ª e 2ª sesión 3ª e 6ª sesión 14:25h 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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EDIFICIO ROSA: CICLOS FORMATIVOS 

 

CURSO DÍA HORA PRESENTACIÓN 

1º Ciclo Medio Operacións 

Laboratorio ( CMOL) 
23/09/2020 11:00 h 

1º Ciclo Superior de Laboratorio  de 

análise e de control de calidade 

(CSLACC) 

23/09/2020 11:30 h 

1º Ciclo superior de Química 

Industrial (CS QI) 
23/09/2020 12:00 h 

2º CMOL 24/09/2020 11:00 h 

2º CSLACC 24/09/2020 11:30 h 

2º CS QI 24/09/2020 12:00 h 

2º CS QI Dual 24/09/2020 12:30 h 

⃰ Metade CSLACC nocturno (A) e 

CSLACC nocturno (B) 
24/09/2020 16:40 h 

⃰ Metade CSLACC nocturno (A) e 

CSLACC nocturno (B) 
24/09/2020 17:40 h 

⃰ Publicaranse as listaxes cas diferentes quendas. 

A actividade lectiva comezará no horario habitual o día 25 de setembro. 

Dada a situación de excepcionalidade, na oferta modular, os dous grupos dividiranse a 

metade para facer dun xeito máis sinxelo e seguro a acollida. 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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3. Novas normas de organización e funcionamento do centro.  

3.1 Entradas, saídas e horarios. 

As entradas e saídas están sinalizadas. 

A entrada e saída do centro será polas portas de acceso indicadas. A comunidade 

educativa deberá gardar a distancia de 1’5 metros. 

Para a entrada ao centro, o alumnado que chegue con antelación e co fin de evitar 

agrupamentos, dirixirase a súa aula e esperará no seu posto ao comezo das clases. 

En ningún caso o alumnado pode estar en agrupacións nos corredores, recibidor, portas 

das aulas,... 

Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 

entrada dos proxenitores no centro educativo. En todo caso, as familias, se a 

presencialidade é imprescindible, accederán ó centro en horario non coincidente con 

entradas, saídas ou recreos. 

ESO e Bacharelato. 

Os alumnos de 1º e 2º ESO  entrarán pola porta principal dianteira e farán os percorridos 

ata as súas clases circulando pola dereita e seguindo as normas de seguridade e hixiene. 

A súa hora de entrada será entre as 8.40h e 8.45h, respectando a sinalización. 

Á hora de saída circulará, do mesmo xeito, pola dereita e seguindo as normas de 

seguridade e hixiene, e sairán pola porta principal dende ás 14.15h ata as 14.20h.  

Os alumnos de 3º e 4º ESO accederán pola porta traseira, subirán pola escaleira máis 

próxima, que estará sinalizada a súa esquerda, e accederán as súas aulas sen demora.  Os 

desprazamentos serán sempre pola dereita e seguindo as normas de seguridade e hixiene.  

A saída será pola mesma escaleira. O seu horario de entrada será de 8.45h a 8.50h e o de 

saída dende ás 14:20h ás 14:25h. 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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O alumnado de 1º e 2º de Bacharelato, entrarán pola porta principal entre as 8.50h e as 

8.55h, 1º de Bacharelato subirá polas escaleiras á esquerda. 2º de Bacharelato utilizará as 

escaleiras máis próxima as súas aulas. Sairán pola porta principal ás 14:25h, despois de 

3º e 4º ESO. 

 

  Cadro resumo de horario para todo o curso. 

GRUPOS ENTRADA SAÍDA 

1º e 2º ESO 

8:40h-8:45h 

Tardes:16:25h 

14:15h-14:20h 

Tardes:18:00 h 

3º e 4º ESO 

8:45h-8:50h 

Tardes:16:30h 

14:20h-14:25h 

Tardes:18:05h 

1º BAC e 2º BAC 

8:50h-8:55h 

Tardes:16:35h 

14:25h 

Tardes:18:10h 

 

Rógase puntualidade para que o sistema de quendas sexa efectivo.  

  

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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FP (edificio rosa) 

O alumnado de 1° CM de Operacións de Laboratorio, 1° CS Laboratorio de análise e 

control de calidade ordinario e 1° CS Química industrial entrarán pola porta principal 

entre as 8:45 h e 8:50 h, mantendo a distancia de seguridade, circularán pola dereita e 

sentaranse no lugar que corresponda ata o comezo das clases. A hora da saída será ás 

14:10 h e circulando pola dereita, dirixiranse á porta de SAÍDA.  

O alumnado de 2° CM de Operacións de Laboratorio, 2° CS Laboratorio de análise e 

control de calidade ordinario e 2° CS Química industrial (ordinario e dual) entrarán pola 

porta principal entre as 8:50 h e 8:55 h, mantendo a distancia de seguridade e hixiene, 

circulando pola dereita e sentaranse no lugar que corresponda ata comezo das clases. A 

hora da saída será ás 14:15 h e circulando pola dereita, dirixiranse á porta de SAÍDA.  

Todos estes grupos van ter asignadas dúas tardes no seu horario, que compartirán co 

alumnado de modular. A hora de entrada para estes grupos na tarde será dende as 16:30h 

ata as 16:35 h. A hora de saída será ás 18:55 h. 

Dada a características modular dos alumnos de LACCN1 y LACCN2 correspondentes a 

modalidade de adultos non é posible regular a entrada dun xeito homoxéneo, polo tanto, 

os alumnos que teñan clase a primeira hora entraran pola porta principal entre as 16:35h 

e  as 16:40h. O resto entrará segundo o seu horario, circulando pola dereita en respectando 

as normas de seguridade e hixiene. As saídas serán segundo o horario que teña cada 

alumno ou grupo e por suposto respectando a normas xerais de circulación e hixiene. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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GRUPOS ENTRADA SAÍDA 

Primeros CM e CS 

8:45H-8:50H 

Tardes: 16:30-16:35 

14:10 h 

Tardes: 18:55 h 

Segundos CM e CS 

8:50H-8:55H 

Tardes:16:30-16:35 

14:15 h 

Tardes: 18:55 h 

Adultos (Modular) 

Tardes: 16:35-16:40  

Os que entren a primeira hora. O 

resto no seu horario cando lles 

corresponda entrar nos seus 

módulos. 

Tardes: cando xa non teñan clase e segundo horario 

de cada alumno ou grupo. 

 

Nas aulas de ESO , Bacharelato e ciclos hai reloxos para que todos os grupos realicen as 

súas saídas nos tramos horarios indicados. 

Os cursos sairán de forma ordenada. Comezará a saír o grupo máis próximo á porta de 

saída.  

Dentro da aula sairá en primeiro lugar  a ringleira máis próxima á porta, despois a 

segunda, e así sucesivamente, respectando a distancia de 1’5 metros e sempre de forma 

ordenada. 

Á saída da xornada escolar, non se permite que o alumnado quede formando agrupacións 

ou xogue nos patios. Non está permitido formar agrupacións na vía pública, fóra do 

recinto escolar. 

 

 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal


 IES A SARDIÑEIRA 
 Av. da Sardiñeira, 41-42   
 A Coruña 15008  Correo-e:  ies.sardineira@edu.xunta.gal  

                                                                         Tlf.  881 960 150     Fax: 881 960 162 

10 
 

 

O alumnado debe deixar o seu material recollido a última hora e prepararse para saír de 

forma ordenada e respectando a distancia de seguridade no horario establecido.  

Co fin de minimizar agrupamento de alumnos nos corredores, recibidor,... as portas das 

aulas estarán abertas ás entradas, ás saídas, e durante os recreos. 

Nas comunicacións verticais o uso do elevador queda limitado as persoas que o precisen 

por motivos de mobilidade, que deberán usar máscara. 

3.2 Uso da máscara. 

É imprescindible o uso de máscara no centro e o cumprimento das medidas hixiénico 

sanitarias contempladas no Plan de adaptación do instituto á situación COVID, sen 

prexuízo das excepcións contempladas na lei para as persoas vulnerables. 

É obrigatorio ter unha segunda máscara de reposto na mochila e un pequeno estoxo para 

gardar a máscara, en caso necesario. 

3.3 Autorizacións. 

Durante os primeiros días de clase o alumnado levará diversas autorizacións, que serán 

asinadas, se é o caso, polos proxenitores ou titores legais e devoltas ó titor/a o antes 

posible (declaración de saúde responsable, uso de dereitos de imaxe , uso de plataformas 

educativas,...). 

É importante que fagan unha lectura detallada de todos os impresos e consulten calquera 

dúbida no centro, xa que este curso é especialmente importante que toda a comunidade 

educativa cumpra rigorosamente as instrucións dadas polas autoridades sanitarias e 

educativas. 

  

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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4. Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

O alumnado debe acceder ó recinto escolar con máscara..  

O centro conta co Equipo COVID e aulas COVID nos dous edificios.  

O mail de comunicación co equipo COVID é: sardineiracovid@gmail.com 

Privilexiaranse as reunións de coordinación telemáticas cas familias. 

Para minorizar os posibles riscos, destacamos as seguintes accións e medidas: 

✯Reasignación de aulas e espazos. 

✯Aforos limitados en todos os espazos (biblioteca, aulas, aseos, cafetaría…) 

✯Pantallas de metacrilato. 

✯Portas de entrada e saídas diferenciadas para todo o alumnado. 

✯Quendas horarias de entrada e saída para os diferentes cursos. 

✯Distancia de pupitres nas aulas ordinarias de 1’5 metros. 

✯Reloxos sincronizados nas aulas e outros espazos. 

✯Xel hidroalcohólico, papeleiras de pedal, panos desbotables… en todos os 

espazos educativos. 

✯Espazos diferenciados nos recreos para os distintos cursos. 

✯Postos fixos nas aulas. 

✯Titorías telemáticas ou telefónicas. 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal


 IES A SARDIÑEIRA 
 Av. da Sardiñeira, 41-42   
 A Coruña 15008  Correo-e:  ies.sardineira@edu.xunta.gal  

                                                                         Tlf.  881 960 150     Fax: 881 960 162 

12 
 

 

✯Medidas de limpeza e hixiene reforzadas. 

✯Cartelaría. 

✯Separación do alumnado e profesorado dos dous edificios que conforman o 

centro a través de quendas horarias, nos espazos comúns. 

✯Novo Protocolo para a realización de Actividades extraescolares e 

complementarias. 

Ver o Plan de adaptación á situación COVID, para unha explicación pormenorizada de 

todas as medidas. 

 

5. 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.  

5.1 Aulas virtuais e ensino a distancia. 

Crearanse aulas virtuais para os diferentes cursos, priorizando o emprego da plataforma 

Moodle, aínda que tamén se poderán empregar outras plataformas (Google Classroom,...) 

que resultan xa familiares para o alumnado. 

Durante o mes de setembro realizarase unha formación inicial de todo o alumnado no uso 

básico da plataforma correspondente, así como nos aspectos elementais da netiqueta.  

Cada departamento didáctico ten especificado na súa programación Didáctica á 

plataforma e metodoloxía que empregará nos tres escenarios posibles: presencialidade, 

semi presencialidade, ensinanza a distancia. (ver programacións didácticas dos 

Departamentos). 

 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/Vicedireccion
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/Vicedireccion
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1680
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/


 IES A SARDIÑEIRA 
 Av. da Sardiñeira, 41-42   
 A Coruña 15008  Correo-e:  ies.sardineira@edu.xunta.gal  

                                                                         Tlf.  881 960 150     Fax: 881 960 162 

13 
 

 

O profesorado prestará especial atención nas primeiras semanas a ensinar ao alumnado o 

uso das plataformas para o ensino non presencial, que use na súa materia. Rógase ó 

alumnado que non dispoña de medios telemáticos para seguir unha ensinanza a distancia, 

que o comunique ao seu titor o antes posible. 

Nas axendas virtuais estarán á disposición do alumnado na web do centro para facilitar o 

ensino. 

No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor da falta de 

recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no 

caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará 

unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a 

distancia. 

 Para o ensino a distancia o centro ten habilitada a aula virtual na seguinte dirección: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/aulavirtual/  

 

 5.2 Autorizacións para o ensino a distancia. 

Para poder acceder ás vídeo conferencias que poida impartir o profesorado do centro a 

través das plataformas informáticas, será imprescindible para o alumnado menor de idade, 

dispor de autorización dos proxenitores ou titores legais por escrito e empregar o mail 

corporativo. 

 

  

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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6. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades 

grupais de acollida e cohesión.  

O primeiro día, cada grupo estará co seu titor ou titora que, explicará os puntos principais 

do Plan de acollida e adaptación a situación COVID, ademais de dar os horarios e os 

documentos que o alumnado debe entregar aos seus proxenitores ou titores legais. 

Continuarase con esta labor durante as primeiras semanas e todo o profesorado colaborará 

na difusión e coñecemento do Plan de adaptación. 

O primeiro día, cada grupo, de forma escalonada, fará co seu titor/a , apoiado polo equipo 

directivo, un simulacro de entrada, saída e utilización da biblioteca, aseos, pistas 

exteriores, cafetaría e outros espazos. Se non fora posible completar o simulacro con todos 

os grupos, continuarase cos simulacros nas horas de titoría de cada grupo durante os 

primeiros días. 

Durante as primeiras semanas o profesorado estará atento a desenvolver dinámicas de 

aula que atendan á educación emocional, permitindo expresarse aos nenos e nenas sobre 

as situacións vividas durante o confinamento, expresión dos seus sentimentos ou estados 

de ánimo, medos, preocupacións… 

Este plan está suxeito a posibles cambios derivados  das instrucións, e indicacións 

das autoridades educativas e sanitarias. Rogamos a toda a comunidade educativa 

que permaneza atento a web do centro.  

 

En A Coruña, a 11 de setembro de 2020 

 

Equipo Directivo do IES A Sardiñeira. 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
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