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1.- Datos do centro. 

Código do centro:  15006791 

Centro escolar: IES Saturnino Montojo  

Tipo de centro: Público 

Localidade: Ferrol  

Enderezo: Avda Mc Mahón s/n - CP: 15403 

Teléfono / Fax / Móvil: 881930225 / 881930230 / 650175844 

Correo electrónico: ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 

Páxina Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/   
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1. Contextualización 

 
Seguindo as Instrucións do 6 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación educativa en relación ás medidas que se deben 

adoptar no curso académico 2021/22, 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 Continxencia COVID 19 do IES Saturnino Montojo. 

 
 

2. Novas normas de organización e funcionamento do centro 
 

Uso da máscara de protección: 

 
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: 

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, 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 unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario. 

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

presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada 

polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non 

dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta 

que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser 

acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 
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Entradas e saídas 
 
O obxectivo das seguintes medidas é a non aglomeración de persoas, tanto a entrada 

como a saída do centro, debendo en todo momento garantir as medidas de 

distanciamento físico interpersoal, para elo establécese a seguinte organización: 

 

 Mañá  (Lúns a Venres) Tarde (Martes) 

HORARIO ENTRADAS Entre 08:30 – 8:45 h Entre 16:15 – 16:30 h 

HORARIO SAÍDAS Entre 14:15 – 14:30 h Entre 18:10 – 18:25 h 

 

Lugares de entrada e saída 

 

 2º e 4º ESO entrarán e sairán pola porta traseira do centro (2º pola dereita e 4º pola 

esquerda), seguindo o percorrido indicado no plano do Anexo para chegar ás súas 

aulas. 
 

 1º  ESO entrarán e sairán pola porta lateral do centro, seguindo o percorrido indicado 

no plano do Anexo para chegar ás súas aulas. 
 

 1º e 2º Bacharelato e 3º ESO, entradas e saídas pola porta principal do centro 1º BAC 

e 3º ESO pola dereita e 2º BAC pola esquerda), e deberán seguir o percorrido 

indicado no plano do Anexo para chegar ás súas aulas. 
 

Para que estas medidas sexan efectivas é preciso a puntualidade. 
 

 A saída farase polas mesmas portas de entrada, segundo indique a sinalización. 
 

 As saídas dos recreos e ao remate da xornada lectiva (mañá e tarde) faranse de xeito 

escalonado, 5 minutos antes de tocar o timbre.  

 O desaloxo ordenado de cada aula farase baixo a supervisión do profesorado da última 

sesión, coa axuda do profesorado de garda de saída en diferentes puntos do centro, 

que estará atento ata as 14:30. 

 

 

Recreos 

 
Os horarios do recreo serán os seguintes: 
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                1º Recreo   2º Recreo 

10:25-10:40 h 12:20-12:35 h 

 

Adoptaránse as seguintes medidas de seguridade e hixiene: 
 

 Realizarase unha desinfección de mans antes e despois do recreo 

 Cada nivel educativo terá a súa zona de lecer (plano de recreos) ao que o profesorado 

de segunda e cuarta hora acompañará para asegurarse que garden a distancia de 

seguridade. 

 O profesorado de garda de cada zona vixiará que manteñan unha situación segura. 

 Non poderán utilizar elementos comúns de xogo nin haberá competicións deportivas 

 O uso da máscara será obrigatorio e so poderán comer se non están en movemento e 

manteñen a distancia cos compañeiros. 

 Durante o recreo as fontes estarán pechadas e non se poderán utilizar os bancos. 

 O profesorado de garda dos corredores vixiará os aforos nos baños. 

 Un/ha profesor/a de garda abrirá o pavillón para que o alumnado poida utilizar os 

baños do mesmo, respectando o aforo e as medidas de seguridade.   

 A volta ás aulas será na mesma orden na que entran no centro a primeira hora. 

 O alumnado de 2º de Bacharelato, seguindo as NOF do centro, poderá saír do recinto 

escolar. 
 

Titorías 

 
As familias non accederán ao centro salvo en casos excepcionais e sempre con cita previa. 

As titorías xestionaranse telefonicamente ou por videochamada. 

No caso de que sexa preciso realizar unha titoría presencial todos/as os/as asistentes 

deberán levar máscara e farán a pertinente desinfección de mans, garantindo en todo 

momento o distanciamento social. 

Estas reunións realizaranse sempre con cita previa e deberase cubrir unha folla de 

rexistro onde se debe reflectir o lugar e as persoas asistentes, por se fose necesario en 

caso dun abrocho. 

Atención en administración 
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Cando sexa necesario realizar algún trámite administrativo, debemos solicitar cita previa: 

 No teléfono do centro: 881 93 0225. 

 Por correo electrónico ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 

 

Aulas 
 

Dentro da aula estableceranse as seguintes medidas: 

 O alumnado empregará a máscara continuamente dentro e fóra 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 alumnado portará un estoxo co seguinte equipamento: 

 

- Xel hidroalcohólico. 

- Panos desbotables. 

- Mascara de protección de reposto. 

- Un estoxo específico para gardar a máscara en caso necesario 

  (bolsa/sobre de papel ou tela) 

- Unha botella de auga. 

 Cada posto escolar manterá unha distancia de 1,2 metros con respecto aos demais, 

medido desde o centro da cadeira e todos estarán orientados nunha mesma dirección. 

 Todas as aulas contarán con xel hidroalcohólico, papel ou panos desbotables, 

desinfectante e papeleira con pedal. 

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

abrigo nas cadeiras. 

 O alumnado utilizará sempre o mesmo posto escolar. 

 Cada alumno/a deberá ter o seu material gardado en contedores propios como 

estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

mailto:ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal
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compañeiros/as. Cando se empregue material susceptible de ser compartido será 

necesario a hixiene de mans, antes e despois de usar o material. 

 Evitarase o desprazamento do alumnado na aula aínda que si se permitirá levantarse 

para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais, que non impliquen 

moverse do posto escolar. 

 O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de 

ter que trasladarse a outra aula, o/a profesor/a da sesión anterior finalizará a súa 

clase 5 minutos antes, de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do 

alumnado. 

 As saídas serán ordenadas e continuas, de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade e circulando pola dereita. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova 

aula en ringleira de 1, gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de 

aglomeracións de alumnado. 

 Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a saída por completo do grupo 

anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen 

agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo saínte 

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

 As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento de iluminación, 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 

profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que 

procedan. 

 As aulas serán ventiladas frecuentemente por espazo de polo menos 15 minutos ao 

inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, e sempre que sexa 

posible entre as diferentes sesións (10 minutos). 

Cando as condiciones meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o 

maior tempo posible. 

Uso dos aseos 

 
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu 

aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. No noso centro é un 

alumno por baño. 
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Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o 

aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 
 

Biblioteca 

 
1 A biblioteca poderá ser utilizada por un aforo máximo de 25 persoas. 

2 A coordinadora da Biblioteca, xunto con Dirección, establecerá un protocolo de uso da 

mesma.  O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

Antes de saír os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

3 O equipo da Biblioteca sinalizará as mesas e outros postos de traballo que poidan ser 

utilizados para manter a distancia de seguridade 

4 O préstamo de libros e outro material realizarase durante os recreos. 
 

 

5 O material devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas polo menos 24 

horas antes de volver aos andeis. 

6 Aplicaranse na Biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias, tanto na limpeza e desinfección como na ventilación. 

7 A Biblioteca utilizarase como aula, como lugar de reunión de clubes de lectura... 

momentos nos que a limpeza, desinfección e ventilación se deben intensificar. 

8 Na situación de actividades académicas non presenciais, a biblioteca manterá contacto 

cos alumnos e o profesorado por medio do blog da BIBLIOTECA, que está integrado 

na páxina web do centro. 

9 Poñerase en funcionamento “A hora de Ler” nos cursos de 1º e 2º ESO como os 

cursos anteriores. Disporán dunha biblioteca de aula para poder ter os libros á súa 

disposición na aula. 

10 Estase xestionando a realización de Clubs de Lectura e faranse de xeito presencial , 

cumprindo as normas do protocolo actual. 

 

Cartelaría no centro 

 
O centro dispón de cartelaría informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de 

recreo, advertindo sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 

19 e medidas de hixiene social e individual. 

 

Aula virtual 
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Durante os primeiros días de clase, no mes de setembro, o profesorado facilitará ao 

alumnado a inscrición na aula virtual así como a súa matriculación en cada un dos cursos 

dos que forman parte. 

A aula virtual, os cursos, e os usuarios estarán plenamente operativos e funcionando ao 

finalizar o mes de setembro. Tamén, utilizarase este mes para familiarizar ao alumnado 

coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. 

 
3. Actuacións de prevención, hixiene e protección 
 

 

Equipo COVID 

 
O centro conta cun equipo formado na COVID-19 e que é referencia para o resto do 

persoal, profesorado, alumnado e familias e é o encargado da elaboración e da actuacións 

incluídas no Plan de adaptación á situación COVID 19. O equipo está formado por: 

 

 Mª de la O Carracedo Fontenla, Vicedirectora e coordinadora do equipo COVID-19. 

 Federico Freire López, profesor de EF na ESO e BAC. 

 Mónica Arroyo Cunha, profesora de EF na ESO. 

O centro ten unha espazo de illamento COVID, onde as persoas que presentes síntomas 

compatibles coa enfermidade permanecerán ata ser trasladados do centro. 

Este espazo está situado no andar baixo, próximo á saída do edificio e conta con 

ventilación natural, ademais de material de protección individual (máscara de protección, 

luvas, xel hidroalcohólico, panos desbotables e bata de tipo quirúrxico), líquido 

desinfectante, papeleira de pedal e termómetro sen contacto. 

 

Autoenquisa 
 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria, a fin de comprobar se estes 

son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2; os resultados non teñen que enviarse 

ao centro, pero deben comunicar a ausencia. 
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Presentou nos últimos días? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5 ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansanzo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 SI NON 

CONVIVIU nos últimos 10 

días? 

cunha persoa Covid-19 + 

confirmado? 

  

 

Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa, os 

proxenitores ou titores non enviarán ao/á alumno/a ao centro e solicitarán consulta co seu 

médico ou pediatra, contactando con algunha das persoas membros do equipo COVID.  

Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, 

abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas 

desta causa terán a consideración de xustificadas, aos efectos do protocolo de prevención 

de absentismo escolar. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2 no alumnado, 

durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa familia ou persoa 

de referencia. 
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Medidas xerais de protección individual 

 

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

protección individual. 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. 

 Lembrar o correcto uso das máscaras, o xeito de poñela ou sacala, e de ser o caso, 

gardala. 

 Tapar a boca cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar, que sempre 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 de facelo. 

 Manter a distancia física. 

   Non compartir o material propio, e de ser necesario proceder á súa desinfección 

antes e despois do préstamo. 

 

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 participará nas accións formativas que a Consellería determine e que 

contribúan á mellora da competencia dixital e o desenvolvemento do ensino a distancia. 

En 1º e 2º e 3º ESO utilizarase o EVA de Edixgal como plataforma de formación, no resto 

dos niveis empregarase a aula virtual do centro. 

Nos primeiros días de curso o alumnado será formado no acceso ás aulas virtuais, á 

matriculación dos cursos nos que participa e na familiarización do seu uso. 

No Plan de Continxencia COVID 19 do centro recóllense todas as accións a tomar no caso 
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de que se precise recorrer ao ensino non presencial. 

Profesorado encargado de realizar as funcións de mantemento, actualización e 

equipamento TIC e E-dixgal: 

 

 Bernardino Santiago Penín. Coordinador TIC 

 Marcos Padín Leirachá. Responsable de mantemento da páxina web e Aulas Virtuais. 

 Marcos Padín Leirachá. Coordinador E-dixgal. 
 

 
5. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 

actividades grupais de acollida e cohesión. 

 

Xustificación da necesidade de traballar os aspectos emocionais e sociais mediante 

a realización de actividades grupais de acollida e cohesión. 

A emerxencia sanitaria provocada pola pandemia COVID-19 sitúanos ante o maior reto 

educativo dos últimos tempos. Somos conscientes de que se en situación normais, o 

comezo do curso é un momento sensible e importante, o impacto da situación 

extraordinaria vai a incrementar a necesidade de traballar no inicio do curso 2020/21, os 

aspectos socio-emocionais do alumnado e a posta en marcha de dinámicas de cohesión 

grupal que permitan o seu correcto desenvolvemento. 

 

Consideramos que é una medida prioritaria compartir as vivenzas e experiencias do 

alumnado, as súas emocións e sentimentos tanto positivos como negativos, así como 

comprender as estratexias que desenvolveron para afrontar os acontecementos dos 

últimos meses e o nivel de impacto na súa situación de benestar actual. 

Por outro lado, a pandemia e a situación de emerxencia sanitaria supuxo a adquisición de 

novas aprendizaxes, tanto no ámbito persoal como colectivo, nos sistemas que organizan 

as nosas vidas e os modos de relacionarnos tanto no ámbito social como no educativo. 

Desde o centro educativo temos a oportunidade de recoñecer e poñer en valor as 

situacións vividas, para permitir que o noso alumnado as transforme en aprendizaxes 

positivos, aprendizaxes para a vida. 

 



   
   Instituto de Educación Secundaria Saturnino Montojo                 

                                 

 

 

 

 
     PLAN DE ACOLLIDA 2021/22 - IES SATURNINO MONTOJO - Tfno 881 930 225 -  ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 

 

 

 

 

 Plan de Acollida 
Curso 21-22 

Será fundamental que nesta fase de acollida invístase tempo de calidade no coñecemento 

e mellora do benestar socio-emocional de todo o alumnado. 

As competencias emocionais son un subgrupo de competencias persoais e constitúen un  

conxunto de coñecementos e actitudes necesarios para comprender, expresar e regular 

adecuadamente os fenómenos emocionais das persoas. 

Podemos estruturalas da seguinte maneira: 

1 Conciencia emocional: permite percibir o ambiente emocional dun contexto e é a 

capacidade de apropiarse das propias emocións. 

2 Regulación emocional: é a capacidade para manexar de forma axeitada as emocións 

e auto-xestionar as emocións positivas. 

3 Autonomía emocional: corresponde á autoxestión persoal. 

4 Competencias sociais: axudan a manter boas relación coas outras persoas. 

5 Competencias para a vida e o benestar: son comportamentos axeitados e 

responsables para afrontar adecuadamente retos e situacións excepcionais. 

 

Este modelo de competencias emocionais favorece unha mellor adaptación ao contexto e 

axuda a afrontar as circunstancias da vida con mellores posibilidades de éxito. 

Todo o profesorado debe poñer empeño, especialmente os/as titores/as, en conseguir os 

seguintes obxectivos: 

 Crear un ambiente onde o alumnado se sinta o suficientemente seguro como para 

poder decidir expresar as súas emocións, medos, dúbidas... 

 Axudar ao alumnado a poder compartir a súa experiencia e expresar as súas emocións. 

 Detectar e valorar o grao de impacto/afectación da pandemia no alumnado. 

 Validar as experiencias de cada quen, focalizándose nas fortalezas e recursos positivos. 

 Promover a resiliencia (capacidade para adaptarse a un axente perturbador ou a unha 

situación adversa, podemos entendela como a nosa capacidade para enfrontarnos a 

situacións extremas) 

 Favorecer as relacións interpersoais (seguindo as medidas de prevención establecidas 

no Protocolo COVID do centro) a través da empatia, do respecto, a colaboración e a 

tolerancia. 
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Para a consecución destes obxectivos propoñemos que nas titorías de principio de curso 

se traballe cos alumnos con diferentes actividades. 
 

Orientacións 

 
 Sería importante poder manter, polo menos, unha conversa individual con cada un dos 

alumnos e alumnas dentro da primeira semana de clase, xa que moitos e moitas non 

están cómodos falando en gran grupo. 

 Algunhas persoas non mostran signos de malestar ata varios días ou semanas despois 

do suceso, ou tras outra circunstancia negativa, que pode gardar relación ou non coa 

pandemia (conflito cun compañeiro, falecemento dun ser querido ou dunha mascota…), 

polo que é importante que se siga observando o alumnado aínda pasado certo tempo. 

 Deberíase prestar especial atención ao alumnado que teña situacións persoais e 

familiares complicadas e a todos aqueles que sufriron falecementos na súa familia; e á 

clase dese alumno ou alumna en xeral, así como naqueles centros onde se produza o 

falecemento dalgún/a profesor/a ou traballador/a do centro. Nestes casos a derivación 

ao departamento de orientación, suscitarase como intervención principal para unha 

valoración máis profunda do caso. 

 

            Esta loita é labor de todos e todas!  

PLANOS DE CIRCULACIÓN  
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