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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Programa de acollida do alumnado, curso 2022/23 
Durante o mes de setembro procederase coas seguintes tarefas: (xa deberían estar habilitados tódolos permisos 
en XADE en caso contrario avisade á calquera persoa auxiliar administrativa) 

• 8 de setembro 
o Presentación do curso 

 Ver o documento “Instrucións para o día de acollida” (DC89XT04G). 
o Recomendacións do departamento de orientación 

 Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades en 
grupo de acollida e cohesión. 

o Elección de delegado 
 Farase  na  sesión  de  presentación  do  curso  coa  fin  de  garantir  o  bo funcionamento 

das clases desde o primeiro momento. 
 Entregarase á xefatura de estudos a acta de elección de delegado (MD89XT07G) ao 

remate da sesión (orixinal, deixando a copia rosa para a persoa titora). 
o Competencia dixital 

 Coñecemento da realidade do alumnado (equipo informático, conectividade, usos 
básicos do correo electrónico, edixgal e/ou aula virtual...)  

o Distribución das taquillas  Irene, a auxiliar, estará dispoñible durante os períodos de lecer do: 
 Venres, 9 de setembro  No hall de taquillas do andar baixo 
 Luns, 11 de setembro  No hall de taquillas do primeiro andar 
 Martes, 12 de setembro  No hall de taquillas do segundo andar 

• Até o 25 de setembro 
o Revisión do estado da aula 

 Visarase o estado da mesma deixando constancia na correspondente acta (MD89XT08G). 
o Procederase a chamar a cadanseu responsable de alumnado coa fin de verificar se son válidos os 

teléfonos móbiles ou fixos indicados na matrícula para notificacións (urxencia, familiar…). 
 Ao rematar, entregar os cambios, anotados no folla de datos persoais (AL047) á calquera 

persoa auxiliar administrativa, que procedera a facer os oportunos cambios no XADE, xa 
que o profesorado non temos permisos para a modificación dos mesmos. 

o Para conseguir os datos de contacto tedes varias opcións 
 Agora ou nas presentacións se vos facilita/rá unha listaxe cos datos indicados (AL047). 
 Acceder ao XADE e quitar a citada listaxe (en Informes predefinidos > alumnado > 

AL047), ou ben en Alumnado > xestión de alumnado, onde buscamos o noso grupo e 
despois consultamos rapaz a rapaz en Datos Xerais (persoais e familiares). 

Grazas pola túa colaboración 

Asdo.:  O director 

D. Juan Carlos Pérez Mestre 


