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1CONTEXTUALIZACIÓN

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

Profesional e Innovación Educativa en relación ás medidas educativas que se deben

adoptar no curso académico 2020-2021, o centro educativo elaborará un Programa de

Acollida. Este levarase a cabo nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización de

actividades globais que informen ao alumnado sobre determinados aspectos recollidos

no Plan de Adaptación publicado na web do centro e que o preparan para os diferentes

escenarios que poidan acontecer en función da evolución da pandemia.

Tendo en conta as instrucións citadas, 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, a metodoloxía de aula e

a metodoloxía de traballo potenciarán tarefas globalizadas que requiran da posta en

práctica de todas as competencias do alumnado. Alén diso, deberán potenciar a

aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, as actividades que

favorezan a autoaprendizaxe, o pensamento crítico e creativo e a investigación

mediante proxectos de traballo, entre outros aspectos.

2NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO.
Como se explica no Plan de Adaptación ao contexto COVID estas disposicións

temporais que tratan de mellorar a seguridade da comunidade educativa incorpóranse

neste curso académico ás NOF. Polo tanto, non acatalas implicará incumprir o citado

documento normativo, coa conseguinte aplicación das oportunas medidas correctoras.

Neste plan de acollida establécense as liñas de actuación precisas para garantir que,

desde antes do inicio da actividade presencial, toda a comunidade educativa teña un

total coñecemento das medidas de seguridade e hixiene instauradas no centro.

Para iso determínanse os seguintes puntos:

•Antes do inicio da actividade presencial o equipo directivo comunicarase co

alumnado e coas persoas responsábeis no caso do menor de idade para mellorar o

coñecemento das citadas medidas. Para iso empregarase a páxina web do centro e as
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funcionalidades da aplicación ABALAR.

•Nos días de inicio da actividade presencial, o equipo directivo e o profesorado titor

aseguraranse da entrada segura do alumado no centro, da condución dos grupos ás

aulas e de practicar a circulació n polo edificio. Alén diso, explicarán de xeito

presencial as principais normas de seguridade e resolverán as dúbidas que poidan

xurdir.

•Nos 15 primeiros días de curso tanto o equipo directivo como o profesorado titor e

o s profesores/as das diferentes materias realizarán actividades continuas de

concienciación e repaso das principais normas de seguridade, corrixirán os erros

que se poidan estar a cometer e propoñerán melloras como consecuencia da

avaliación temperá de resultados. Ademais, os/as profesores/as deberán explicar as

normas específicas para as súas materias, tal e como se recolle no Plan de

Adaptación.

3COMPETENCIA DIXITAL E PREVISIÓN DA SEMIPRESENCIALIDADE

Reforzarase o asesoramento TIC a todo o profesorado e planificarase a aprendizaxe

das ferramentas básicas nos diferentes cursos. A persoa coordinadora do equipo TIC

será a responsábel de manter a aula virtual, xestionará a súa administración e a páxina

de inicio, creará os cursos e subirá a información básica.

Trátase de que nas dúas primeiras semanas de curso todo o alumnado coñeza e saiba

empregar as ferramentas básicas que lle permitan seguir o curso no caso de

semipresencialidade ou ensino a distancia. Os responsábeis de levar a cabo isto será o

equipo directivo apoiado polo equipo TIC, o profesorado titor e o profesorado das

diferentes materiais. Para iso, contarase cos equipos ABALAR para os dous primeiros

cursos da ESO, coa posibilidade de ter apoio específico fóra da aula para o alumnado que

presente maiores necesidades. Para os/as estudantes do resto de cursos que non teñan

unha boa competencia dixital utilizaranse as aulas de informática.

4ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN.

A crise da COVID-19, a situación de emerxencia vivida (medidas de confinamento, peche
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de centros educativos, desescalada, situación de “nova normalidade”), así como as

consecuencias sanitarias, económicas e sociais están a ter un impacto significativo a nivel

psicolóxico e social na sociedade. Polo tanto, desde o instituto programaranse tarefas

para as sesións de educación emocional nas que se falará sobre a situación vivida para

que o alumnado poida expresar os seus sentimentos e emocións ao respecto. Hai

que ter tamén en conta a posibilidade de que algún/ha alumno/a sufrise a enfermidade na

familia.

A continuación preséntanse as actividades que levará a cabo de forma conxunta o

profesorado do centro, o departamento de orientación e o equipo directivo:

•Explicación dos cambios na forma de relacionarse: aprender a socializar con distancia,

evitar o contacto físico e o uso da máscara que impide o recoñecemento das distintas

emocións.

•Realización de xogos nos que se empregue a linguaxe non verbal para poñer en

práctica novas formas de saudarnos e amosar as nosas emocións aos demais.

•Explicación de como debemos comportarnos coas persoas contaxiadas e o

tratamento que lles debemos dar para evitar as discriminacións, favorecendo actitudes de

comprensión e empatía co fin de eludir calquera tipo de rexeitamento social.

•Tratamento da información relacionada co tema da COVID-19, evitando a propagación

de bulos (debemos ensinarlles a importancia da información contrastada e

fundamentada), bromas e chistes sobre o virus, xa que podemos ferir ou violentar a

persoas que padezan ou padeceran a enfermidade.

•Tratamento da perda de liberdade que todos estamos a sufrir como unha situación

transitoria que require dun pequeno esforzo para beneficio de todos.

•Promover de todos os xeitos posibles a expresión das emocións do alumnado, das

súas impresións e opinións sobre todo o que estamos a vivir. Tamén sería importante

escoitalos e telos en conta na toma de decisións para facelos partícipes das medidas

adoptadas.

Por outra banda, a orientadora do centro contará cun horario de atención ao

alumnado para resolver dúbidas, problemas relativos á COVID-19, ou simplemente para

que o alumnado poida verbalizar cun adulto aqueles cuestións que lles poidan causar

inquedanza: medo, ansiedade, incertidume…
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5AVALIACIÓN

Antes do 9 de outubro de 2020 o centro terá á súa disposición os seguintes documentos:

•Informe que confirme que todas as familias reciben información polo ESPAZO

ABALAR e de que todo o alumnado ten as competencias básicas necesarias para un

posible cambio de escenario, con constancia daqueles casos que, polas diferentes

circunstancias, non recibe esa información.

•Informe das necesidades reais de equipos informáticos e conexións á rede.

•Informe das posíbeis ausencias que estean a deberse a circunstancias relacionadas

co medo a asistir ao centro, e solucións adoptadas para resolvelas.

Os responsábeis de reunir ditos informes serán o equipo directivo, o profesorado titor e o

departamento de orientación.
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