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1. Contextualización

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

Profesional  e  Innovación  educativa  en  relación  ás  medidas  que  se  deben  adoptar  no  curso

académico 2020/21, o centro educativo elaborará un “Programa de acollida”.

O presente documento ten por obxecto definir as pautas que guiarán o principio de curso no

centro seguindo as recomendacións do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 e o Plan

de Continxencia COVID 19 do IES Sofía Casanova.

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. 

Entradas e saídas

O obxectivo das seguintes medidas é a non aglomeración de persoas, tanto a entrada como a saída

dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal,

para elo establécense as seguintes quendas: 
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Mañá Tarde

1º ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato 08:25 – 14:05 h 16:25 – 14:05 h

2º ESO, 4º ESO e 2º Bacharelato 08:35 – 14:15 h 16:35 – 18:15 h

Lugares de entrada e saída

• 1º e 2º ESO entrarán e sairán pola entrada principal do centro. As súas aulas están no andar

baixo, para acceder a elas deberán seguir o percorrido indicado no plano do Anexo 

• 3º e 4º  ESO entrarán e  sairán pola entrada do salón de actos.  As  súas aulas  están no

primeiro andar,  para acceder  a  elas  deberán seguir  o  percorrido indicado no plano do

Anexo 

• 1º e 2º Bacharelato entradas e saídas pola porta pequena do patio. As súas aulas están no

primeiro e segundo andar para acceder a elas deberán seguir o percorrido indicado no

plano do Anexo.

• Para que estas medidas sexan efectivas é preciso a puntualidade.

Recreos

Os horarios do recreo serán os seguintes:

1º Recreo 2º Recreo

1º ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato 10:05-10:25 h 12:05-12:25 h

2º ESO, 4º ESO e 2º Bacharelato 10:10-10:30 h 12:10-12:30 h

O alumnado accederá ao patio seguindo o percorrido polo que accedeu as aulas

Par evitar as aglomeracións na cafetería o lugar do recreo cambiará segundo o seguinte:

1º Recreo 2º Recreo

1º ESO, 2º ESO Patio pequeno Patio grande

3º ESO, 4º ESO Patio grande Patio pequeno

Bacharelato seguindo as NOF do centro poderá saír do recinto escolar.

Só o alumnado que se atope no patio pequeno poderá acceder á cafetería



Cafetería

Accederase pola porta principal e sairase pola porta do almacén lateral, dentro se manterá sempre

a distancia de seguridade. Como máximo poderá permanecer 5 alumnos/as á vez no interior.

Titorías

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

As titorías faranse 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, as persoas que asistiron por si fose necesario en caso dun abrocho.

Atención en administración

Cando sexa necesario realizar algún trámite administrativo, será necesario solicitar cita previa:

• no teléfono do centro 981 311 500

• ou por correo electrónico ies.sofia.casanova@edu.xunta.gal

Aulas

Dentro da aula estableceranse as seguintes medidas:

1. O  alumnado  empregará  a  máscara  continuamente  dentro  e  fora  da  aula,  con

independencia do mantemento da distancia interpersoal.

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

algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria. A imposibilidade do uso da máscara

deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.

O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras ou outras

medidas de seguridade será voluntario.

2. O alumnado portará un estoxo co seguinte equipamento:

1. xel hidroalcohólico

2. panos desbotables

3. Mascara de protección de reposto
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4. Unha bolsa/sobre de papel ou tela específico para gardar a máscara en caso necesario

5. Unha botella de auga.

3. Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de todos os postos

que o  rodeen medidos  dende o centro da  cadeira e  estarán  orientados  nunha mesma

dirección. 

4. Todas as aulas contarán con xel hidroalcohólico, rolos de papel, limpador desinfectante e

papeleira con pedal

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

nas cadeiras

6. O alumnado utilizará sempre o mesmo posto escolar

7. 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

compañeiros/as. Cando se utilice material susceptible de ser compartido será necesario a

hixiene de mans antes e despois de usar o material.

8. Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para

realizar  pequenos estiramentos  ou  exercicios  posturais  que non impliquen moverse  do

posto escolar

9. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 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 saída ordenada e paulatina do alumnado.

10. A  saída  será  ordenada  e  continua,  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.

11. Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o 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. 

12.  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.



13.  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

clases.

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.

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

Acceso: diferenciado e sinalizado. Entrada só por unha porta e saída pola outra. 

Sinalización de dirección no chan, tanto para acceso e saída como para o movemento interno na

propia biblioteca. 

Cartelaría de `ENTRADA´ e `SAÍDA´ en ambas portas.

Aforo ao 50 por cento tanto nos postos de estudo, nos ordenadores ou nos de lectura relaxada.

Sinalización mediante puntos vermellos e verdes como o código do semáforo.

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado

Préstamos: para evitar  o fluxo de alumnado nos recreos, habilitarase un servizo online de cita

previa e de reserva de exemplares. O profesorado levará os libros ao alumnado, en vez de ser este

el que vaia á biblioteca. Este servizo procurarase realizar  nos recreos para non interromper as

clases.

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá

permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo catro horas antes de volver aos andeis.

Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais  semellantes cando implique un uso compartido

mentres dure a situación excepcional.

Desenvolveranse  actividades  de  formación  de  alumnado  ALFIN  e  de  fomento  da  lectura  de

maneira virtual. Tratando de manter todos os clubs a través de plataformas de videoconferencia

(Lectura, Adultos, Manga y Escritura) ou mediante a gravación e difusión de vídeos (voluntariado).

As efemérides do calendario escolar celebraranse mediante exposicións e cartelaría.
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As tarefas de adquisición de material, catalogación , expurgo manteranse como ata agora.

Cartelaría no centro 

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

que advirte sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de

hixiene social e individual. 

Aula virtual

Durante os primeiros días de clase, en setembro, o profesorado facilitará ao alumnado a inscrición

na aula virtual así como que se matriculen 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:

• Andrés Rodríguez Bergara, Vicedirector e coordinador do equipo COVID-19

• Francisco Tenreiro Gavela

• Mª Pilar Vázquez Castro

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), 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 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a

ausencia. 

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

titores  non  enviarán  ao  alumno/a  á  clase  e  solicitarán  consulta  co  seu  médico  ou  pediatra,

contactará con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación da ausencia,

non será necesaria  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 nun alumno/a, durante a

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia
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que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta

telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude

dunha proba diagnóstica. 

O centro dispón dun espazo específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas

que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado.

Se algunha persoa do núcleo familiar  é  sospeitosa de padecer  a  COVID-19,  o  alumnado ou o

persoal  do  centro  que  convivan  con elas  non  poderán acudir  ao  centro  ata  que  se  coñeza  o

resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á

persoa coordinadora COVID do centro.

Ademais, deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as

medidas  de  prevención,  hixiene  e  promoción  da  mesma  fronte  a  COVID-19,  para  facer  do

alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. 

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 se desbotará nunha papeleira

con tapa. Se non é posible usar o pano desbotable tusir contra a flexura do cóbado. Incidir

na limpeza das mans despois.

• Manter a distancia física.

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

antes e despois do préstamo.

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 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 a AV, 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 en caso de que

fose preciso recorrer ao ensino non presencial.

O profesorado encargado de realizar as funcións de mantemento, actualización e equipamento TIC

e Edixgal son:

• Alberto Fuentes García. Coordinador TIC

• Ramón Rico Taboada. Responsable de mantemento da páxina web e AV

• Olga Martínez Gómez Coordinadora Edixgal

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 dinámica 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 supuxeron a adquisición de novas

aprendizaxes, tanto no ámbito persoal como colectivo, nos sistemas que organizan as nosas vidas e

os modos de relacionarmos tanto no ámbito social como educativo. Dende 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.
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Será  fundamental  que  nesta  fase  de  acollida  invértase  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.

Debemos  poñer  empeño  todo  o  profesorado,  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 o 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 empatía, respecto, colaboración e tolerancia.

Para  a consecución destes obxectivos propoñemos as seguintes actividades:

ACTIVIDADE 1. 

A miña liña da historia da COVID-19. (Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia )



O/a  titor/a  diríxese  ao  alumnado  introducindo o  tema:  “Ter  que  enfrontarnos  ao  coronavirus

pódenos causar moitas emocións, pensamentos e sensacións no noso corpo. Podémonos sentir

asustados, enfadados, frustrados, sós... podemos estar tristes porque perdemos un ser querido ou

porque botamos moito de menos os nosos amigos,  amigas ou familiares. Tamén podemos ter

moitas dúbidas e non entender ben o que pasou ou o que vai pasar e iso fai que o noso corpo

poida estar en tensión, sintamos medo e/ou que notemos algunhas dores”. Invítase aos mozos e

mozas a realizar a seguinte actividade:

Entrégaselle unha folla a cada alumno e alumna e colocarana diante deles e delas en horizontal. 

Pídeselles que debuxen unha liña no centro do folio que vai dun extremo ao outro da folla: A

continuación dáselles a seguinte indicación: O extremo esquerdo desa liña é cando empezou a

historia da COVID-19 e o extremo dereito é o día de hoxe, agora, aquí na aula. O obxectivo deste

exercicio é que vaiades situando sobre esa liña todas as escenas máis significativas para vós, o máis

importante, bo ou malo, o que tivo máis peso para cada un de vós.

Unha vez finalizan, en círculo (se é posible), comentan como foi para cada un deles o vivido, van

apoiándose na súa “Liña de historia da COVID”, para compartir e dar resposta ás preguntas.

 O/A titor/a guía a dinámica con preguntas abertas:

• Como vivicheses todo o proceso?

• Que foi o peor? 

• Que foi o mellor?

ACTIVIDADE 2- 

( Actividade de relaxación) Sacudir o corpo como un can que sae mollado da auga  (Colexio Oficial

de Psicoloxía de Galicia )

O/a titor/a dille ao alumnado: “Imos imaxinar que somos un can que sae da auga e estamos moi

moi mollados e querémonos secar,  e para iso ímonos a sacudir forte, forte con moita enerxía,

sacudimos a cabeza, as patas, sacudimos moito moito, ata que esteamos todos e todas secas”. 

ACTIVIDADE 3-  

Visualización do vídeo KITBULL, COMPAÑEIRO CANINO

Obxectivo: Reflexionar sobre como se constrúen as relacións interpersoais.

Desenrolo:
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Ao coñecer unha persoa nova ou incluso cando no é nova, pero non temos moita relación con ela,

as veces non sabemos como establecer esa relación. Isto xeralmente ocorre pola inseguridade que

produce  non  coñecer  ben  a  outra  persoa.  Algo  parecido  lles  ocorre    as  personaxes  desta

curtametraxe. 

Proporase  ao  grupo ver  a  curtametraxe  con moita  atención e  que se  fixen nas  actitudes dos

protagonistas hasta que chegan a converterse en amigos.

• Como viven o gato e o can nun primeiro momento?

• Que tipo de vida levan?

• E, cando se coñecen? Que senten?, Como se senten o un cara o outro?

• Por que?

• Unha vez que se aproximaron , como se senten?

• As persoas nos pasan situacións semellantes? Ponde algúns exemplos.

TEMPO: Unha sesión. 

MATERIAIS :● Vídeo Kitbull. Dirección para ver el vídeo: https://labur.eus/AwToc 

ACTIVIDADE 4. 

SOLIDARIEDADE

A solidariedade é un acto no que dúas persoas ou máis únense para acadar un obxectivo común e

de axuda ás demais persoas. 

Falase de solidariedade ao ofrecer axuda e colaboración interpersoal ás demais persoas.

A solidariedade aprendese tanto na casa como no centro educativo, sobre todo por imitación e por

medio de experiencias de convivencia positiva e empatía.

Obxectivo: Fomentar a solidariedade.

Desenrolo:

Comezaremos a actividade lembrando que no pasado confinamento déronse situacións nas que

algunhas persoas ou familias necesitaron axuda e para elo puxéronse en marcha unha serie de

iniciativas solidarias. 

Pedirémoslle ao alumnado que busquen algunhas destas iniciativas en Internet. Ofrécense aquí

algunha suxerencias:

https://gipuzkoasolidarioa.wordpress.com/about/

https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/consejos/

iniciativasactividades-coronavirus#



https://www.rtve.es/radio/20200401/solidaridad-virus-bueno-iniciativas-solidarias-

paraenfrentar-crisis-sanitaria/2010918.shtml

https://www.lavanguardia.com/vida/20200325/4861002519/solidaridad-

coronarvirusiniciativas-personal-sanitario-pandemia-brl.html

https://www.educo.org/Blog/Ejemplos-de-solidaridad-en-momentos-de-coronavirus

A continuación, realizaremos unha posta en común co obxectivo de reflexionar sobre o feito de

todas as persoas ao longo da súa vida encóntranse en situacións nas que van precisar axuda e que

esa axuda poden recibila das persoas do seu círculo máis cércano, aínda que sexan descoñecidas.

Posibles reaccións a ter en conta na adolescencia

Poden presentar as seguintes condutas ante as que hai que estar alerta:

• Falta  de  organización  nos  estudos,  dispersión  e  baixo  rendemento  xeneralizado  nas

distintas materias curriculares.

• Redución do interese ou a participación na clase ou en actividades extraescolares que

antes eran do seu agrado.

• Labilidade afectiva e cambios bruscos de humor que exasperan á persoa adulta, tanto no

ámbito familiar como no educativo.

• Pensamentos recorrentes ou intrusos que lle provocan un malestar psicolóxico.

• Dificultade para conciliar, manter o sono e/ou ter pesadelos.

• Respostas esaxeradas de sobresalto, coma se estivese en permanente estado de alerta.

• Perda ou aumento de peso por unha alteración nos hábitos alimenticios.

• Demostra  ansiedade  a  través  dalgún  destes  síntomas:  inquietude  ou  impaciencia,

tensión  muscular,  cansa  rapidamente,  desconcentración,  falta  de  aire,  tremores  e

axitación.

• Condutas desafiantes e/ou irritabilidade, como reacción a temores e medos adquiridos

nesta situación de emerxencia.

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 se

senten cómodos falando en gran grupo. 
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• Algunhas persoas non mostran signos de malestar ata varios días ou semanas despois do

evento,  ou tras  outro evento negativo 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 teñan 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 poida suceder o falecemento

dalgún 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.
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