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1. Introdución 

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

Profesional e Innovación Educativa en relación as medidas educativas que se deben adoptar 

no curso académico 2020-2021, o centro educativo elaborará un “Programa de Acollida”. 

O presente documento ten por obxecto desenvolver en base ás Instrucións citadas o 

Programa de Acollida Covid 19 do IES Ramón Otero Pedrayo publicado na páxina web do 

centro. 

2. Acollida do alumnado o primeiro día de clase 

O alumnado virá provisto de  libreta e bolígrafo e terá a máscara posta de xeito correcto. 

Non está permitida a presenza dos proxenitores o día da acollida. 

Os/as alumnos/as serán recibidos polo seu titor/a e outro membro do profesorado e 

dirixiranse ás  súas aulaspolo porta de acceso ao centro que lles corresponderá ao longo do 

curso, sempre en fila mantendo a debida distancia de seguridade.  

Ao chegar a aula hixenizarán as mans co xel hidroalcohólico alí disposto. Sentaranse no 

pupitre que lle indique o profesor/a titor/a . 

As presentacións do alumnado fanse de xeito escalonado segundo horario acordado en 

xuntanza de Claustro e comunicado ás familias a través da páxina web e mediante aviso 

pola aplicación Abalar móbil 

O día da presentación explicaránselle as normas de organización e funcionamento máis 

importantes  derivadas do protocolo COVID-19, daráselle o horario de clase, a relación de 

profesorado e faráselle entrega dos libros correspondentes á axuda do Fondo Solidario de 

Libros. 

Na presentación o alumnado faralle entrega ao seu titor/a da declaración responsabledo 

tiitor/a legal/pai/nai (Anexo II) de que realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación 

clínica do COVID antes de acudir ao centro, e que se compromete a nonenvialo e 
manteloenillamento preventivo domiciliario nos  supostos de queteñasíntomascompatibles 
coa COVID-19, ou se algunhapersoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a 
COVID-19. Comprometerase, así mesmo, a contactar co seu pediatra e co algún membro 
do equipo COVID do centro.  

3. Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

Seguindo o Plan de Adaptación do IES Ramón Otero Pedrayo achégase a seguinte 

organización e instrucións para a Comunidade Educativa. 

Entradas e saídas: 

Á entrada ao Centro os alumnos/as que veñan a pé ou en transporte familiar farana do 

seguinte xeito: 

Medirase a temperatura a todo o alumnado, o que facilita a entrada graduada segundo o 

seguinte horario e distribución nas entradas: 

1º ESO – 8.35 h a 8.40 h. Accederán ao recinto escolar polo portalón do edificio principal e 

entrarán pola  porta situada enfronte do mesmo, subirán polas escaleiras ao primeiro andar. 
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2º ESO – 8.40 h a 8.45 h. Entrarán ao recinto polo portalón do edificio principal , baixarán 

cara o pavillón e dende aí accederán ao centro subindo polas escaleiras cara a planta baixa. 

3º ESO – 8.35 h a 8.40h. Entrarán polo portalón do edificio anexo e despois accederán a 

través da entrada de emerxencias. 

4º ESO – 8.40h a 8.45 h. Entrarán polo portalón do anexo e despois accederan a través da 

porta principal deste edificio. 

Nestas entradas terá prioridade o alumnado que ven en transporte escolar, que non respectará 

esta distribución horaria e accederá ao Centro segundo baixa do autobús pola entrada 

correspondente ao seu nivel. 

A saída do Centro ao remate da xornada escolar, tamén será graduada co fin de evitar 

aglomeracións, segundo o seguinte horario: 

1º ESO – 14.10 h 

2º ESO – 14.15 h 

3º ESO – 14.10 h 

4º ESO -  14.15 h 

Para saír das aulas de xeito ordenado sairán por filas de diante cara atrás empezando pola fila 

máis próxima á porta da aula. Nas saídas non se priorizará ao alumnado do transporte escolar. 

Estas saídas por niveis serán tamén graduadas por grupo. 

O alumnado hixienizará as mans antes de saír da aula e sairá do Centro pola mesma porta pola 

que accedeu e circulará respectando as sinalizacións do chan.  

Tanto na saída como na entrada, non se poderán facer grupos nos patios. Circularase sempre 

en liña mantendo a distancia de seguridade. 

O alumnado usuario do servizo de comedor dirixirase á porta do mesmo situada no exterior do 

edificio principal. 

De igual xeito, o alumnado que empregue o transporte escolar, na saída, terá que dirixirse 

directamente ao autobús e sentarse no asento asignado para todo o curso. 

Non se poderá permanecer no exterior do recinto escolar facendo grupos de alumnos/as. 

Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que 

xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 

Asemade, informarase ás familias da necesidade da responsabilidade persoal de non facer 

agrupamentos nos accesos ao centro escolar 

A entrada e a saída do alumnado será vixiada polo profesorado correspondente para poder 

realizalas coas necesarias condicións de seguridade. 

Os vehículos familiares que traen alumnado e non estean estacionados deberán permanecer 

só o tempo necesario nas proximidades do centro para favorecer o aceso directo do 

alumnado ao recinto escolar. 

Recreos 

Establécense dous períodos de recreo de 15 minutos cada un. 

 1º recreo : 10.25 h a 10.40 h 
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 2º recreo: 12. 20 h a 12.35 h 

No 1º período de recreo os alumnos de 1º ESO e 3º ESO irán ao patio aos espazos 

asignados e os alumnos de 2º e 4º permanecerán na aula onde poderán tomar a merenda. 

No 2º recreo irán ao patio o alumnado de 2º e 4º ocupando os espazos asignados e 

permanecerán na aula o resto. 

Se as condicións meteorolóxicas non o permitisen o alumnado deberá permanecer na súa aula. 

Durante os períodos do recreo o alumnado poderá tomar a súa merenda e ir aos aseos onde o 

aforo será controlado por un profesor. É preciso manter a distancia de 1, 5m mentres se 

agarda 

Normas xerais 

 Se por parte dunha familia non se tivese entregado a principio de curso a declaración 

responsable que figura no Anexo II, poderase impedir o acceso do alumno/a ao 

centro educativo e avisarase ao pai, nai, titor legal. 

 Para entrar, saír ou circular polo centro (tanto no interior coma no exterior) imos 

facelo pola nosa dereita, seguindo a sinalización horizontal das frechas en todo 

momento e só se poderá pisar a liña de separación nos corredores nas zonas 

descontinuas para acceder ás aulas, aos baños ou ás escaleiras. 

 Uso obrigatorio de máscara no centro, tanto nas aulas como nos corredores, baños, 

patio de recreo, zona de comedor e calquera espazo común. Os alumnos deberán 

traer gardada unha 2ª máscara nun estoxo rotulado individualmente con nome e 

apelidos, curso e grupo.   

 Todos debemos de gardar as distancia mínima de 1’5 metros en todo momento. 

 O alumnado no poderá manipular as chaves da luz, as ventás, persianas, ordenador e 

canón, non deberá abrir nin pechar as portas. 

 O alumnado terá asignado un pupitre identificado co seu nome. Ocupará sempre un 

sitio fixo na aula. Debe evitar os desprazamentos pola aula sen autorización expresa 

do profesor. 

 O incumprimento do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o 

incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do protocolo de 

adaptación a situación COVID-19 terán a consideración de faltas leves incluídas no 

artigo 42  letras a), b) e d) do Decreto 8/2015, polo que se desenvolve a Lei 4/2011. 

 Cando acuda ao aseo ou vestiario deberá respectar o aforo do mesmo e agardará o 

seu turno mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m. 

 Os cambios de aula por mor da optatividade ou materia con espazo específico 

(educación física,  tic,  reforzo, PT etc.) realizarase de un en un e gardando as 

distancias de 1’5 metros. Cando haxa un cambio de aula o alumnado  agardará na 

aula de referencia polo profesor co que ten clase na seguinte hora, que acudirá con 

eles a súa nova aula. 

4. Actuacións de hixiene e prevención: 
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Xerais. 

 Antes de saír para o IES todos os membros da comunidade educativa deberemos 

facer a auto enquisa diaria segundo o modelo que se adxunta. 

 Non se poderá acudir ao Centro ante a presenza de calquera síntoma ou ante a 

presenza de síntomas nalgún convivinte. 

 O Equipo Covid do Centro establece como canle de comunicación co persoal do 

centro, familias e alumnado o medio telefónico (881 960960 ou 881960962 ) ou a 

través do correo electrónico do Centro. Indicar que os membros do equipo Covid 

están obrigados ao segredo profesional.  

 Calquera persoa membro da Comunidade Educativa ou persoal alleo  deberá 

hixienizar as mans con solución hidroalcohólica á entrada e a saída do Centro.  

 Nas aulas e nos espazos de uso común está colocada a cartelería coas medidas de 

hixiene e prevención necesarias. 

 Dotáronse todas as aulas, aseos, pavillón, sala de illamento, despachos, conserxería e 

zona de administración con xel hidroalcohólico, panos desbotables, desinfectantes 

virucidas e papeleiras de pedal  con tapa. 

 As familias e docentes incidirán na importancia das medidas de prevención para a 

transmisión da infección, destacando as seguintes:  

- Obriga de usar a máscara no centro, no transporte e no servizo de comedor. 

- Correcto uso da máscara 

- Evitar tocar ollos, nariz e boca 

- Hixiene de mans frecuente e meticuloso, con auga e xabón ou xel hidroalcohólico. 

- Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará 

nunha papeleira, ou ben facelo contra a flexura do cóbado, afastándose da xente. 

- Hixiene de mans despois de tocar secrecións respiratorias, antes e despois de 

comer, usar os aseos ou tocar material que necesariamente teña que ser 

compartido. 

 Non se pode compartir material escolar nin doutro tipo (máscara, panos, móbiles, 

bolígrafos, libros...).  

Para o persoal docente e non docente: 

 Ante a presenza dun síntoma da auto enquisa ou ante a sospeita de infección de algún 

membro convivinte no domicilio familiar calquera membro da comunidade educativa 

non deberá acudir ao centro e deberá poñerse en contacto co seu Centro de Saúde e 

notificalo ese mesmo día ao teléfono do Centro para ter constancia o Equipo Covid e 

Xefatura de Estudos. Ata que o convivinte sexa valorado positivo ou negativo polos 

profesionais sanitarios non se poderá acudir ao Centro.  

 Se o caso de sospeita dalgún convivinte é negativo o persoal incorporarase ao Centro 

nese mesmo día. 

 Se o caso de sospeita de algún convivinte é confirmado positivo o persoal non poderá 
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acudir ao Centro ata que remate o período de corentena fixado polo persoal sanitario, 

data que debe ser comunicada tan pronto como se coñeza ao Equipo Covid a través 

do teléfono do Centro. 

 Se o caso sospeitoso xurde no Centro abandonarase o Centro poñéndose en contacto 

co Centro de Saúde. As medidas a tomar polas autoridades sanitarias serán 

comunicadas por estas  ao Equipo Covid. 

 Cada caso confirmado será notificado polas autoridades sanitarias ao equipo COVID 

e solicitaranlles ao centro o rexistro dos contactos estreitos en EduCovid. 

 Para o desenvolvemento diario da actividade presencial debemos ter en conta os 

seguintes aspectos: 

 Na entrada/saída ao Centro o profesorado e persoal non docente hixienizará as mans. 

 Na sala do profesorado, antes de comezar o uso do ordenador, o usuario deberá 

hixienizar as mans con xel hidroalcohólico e ao remate limpará a superficie do 

teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante. 

 O número máximo de persoas que poden estar a un tempo na sala do profesorado 

será de 8 e 3 nos ordenadores. Habilitouse o salón de actos para o seu uso como sala 

de profesores alternativa.  

 Nos aseos do profesorado e persoal non docente ou en despachos pechados e 

pequenos non deben coincidir máis de tres persoas. 

 Nas aulas só o profesorado e persoal non docente poderá manipular as chaves da luz, 

as ventás, persianas, ordenador e canón, e en xeral calquera outro elemento de uso 

común. Se o alumnado usa o rotulador do encerado debe desinfectarse antes e 

despois de cambiar de usuario. Se se empregan xices por parte do alumnado, 

daráselles un pequeno anaco de uso individual que se tirará despois de ser 

empregado. O borrador da aula será unicamente empregado polo profesor/a. 

 O profesorado de primeira hora será o encargado de abrir as fiestras da aula ao 

comezo da xornada para ventilar a aula durante polo menos 15 minutos. 

 O profesorado velará para que o alumnado permaneza no seu sitio durante as clases e 

nos cambios de clase que terá un posto fixo durante o curso escolar. Haberá que facer 

especial incidencia en que os alumnos/as non poden abandonar o seu pupitre e polo 

tanto non poden saír aos corredores. 

 Se se cambia a actividade lectiva da aula de referencia para outra non habitual do 

grupo, hai que hixienizar a nova situación por parte do grupo entrante e do profesor 

entrante antes de iniciar a actividade. 

 Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as 

de xeito consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) 

desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 15 

minutos logo de cada sesión.  

 Ao finalizar cada clase, hai que deixar as ventás abertas o maior tempo posible.  

 O profesorado de última hora da xornada velará para que  o alumno recolla todo o 

material  e desinfecte o seu posto para o cal disporá duns minutos da súa clase a tal 
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fin. 

 O profesorado disporá a cargo dos recursos do centro dunha dotación de material de 

hixiene para o seu uso individual. 

 O material empregado para limpar e desinfectar calquera instrumento de traballo no 

centro deberá desbotarse nunha papeleira que teña bolsa plástica e logo 

hixienizaranse as mans. 

 Evitaranse as titorías presenciais. A comunicación dos titores e titoras coas familias 

terán lugar  por vía telefónica ou por correo electrónico. No caso de comunicación 

telefónica, as familias pedirán cita previa para que teña lugar no horario de atención 

a pais do  docente. O titor comunicará vía ABALAR móbil data e hora na que 

recibirá a información. Cando a xuízo do profesora/a titor/a ou da dirección do centro 

fose necesaria unha reunión presencial, respectaranse todas as medidas de 

prevención e hixiene, como máscara e utilización de xel hidroalcohólico para a 

hixiene de mans. Para estas situacións excepcionais existe unha sala reservada que 

será ventilada e debidamente desinfectada polo profesor que a utilice, tras a reunión. 

 Os consellos escolares, comisións de coordinación e claustros, faranse 

preferentemente por vía  telemática.  

 Aproveitaranse os primeiros minutos de clase para lembrar as normas de hixiene no 

centro durante as dúas primeiras semanas de curso. 

 En setembro, o profesorado titor identificará no seu grupo ao alumnado que teña falta 

de recursos informáticos no seu fogar (ordenador e conexión a internet) e 

notificarano ao equipo directivo. 

 Ao principio de curso, na primeira semana, os titores/as deberán asegurar que todos 

os seus titorados teñan unha conta de correo electrónico recoñecible. o nome. Dende 

Xefatura de Estudos confeccionarase unha listaxe dos alumnos/as onde figure 

dirección de correo electrónico, número de teléfono do alumno/a e número de 

teléfono da súa nai/pai ou titor. 

 O profesorado debe ter cursos dispoñibles na aula virtual. Unha vez detectadas as 

carencias tecnolóxicas do  alumnado para afrontar o curso 2020-21 é preciso avaliar 

cales son as principais deficiencias e traballar en cada materia nese sentido con 

entrega de traballos a través da aula virtual e non en cadernos ou en papel. 

 Pódense propoñer e incluír nas programacións as actividades complementarias que se 

estimen oportunas pero a súa realización estará supeditada ás circunstancias 

sanitarias do momento. 

 En tanto non haxa unhas circunstancias máis favorables, unicamente utilizará a Aula 

de Informática o grupo de TIC de 4º de ESO e IAEE de 4º ESO. Haberá que facer 

unha limpeza previa e posterior dos ordenadores por parte do grupo e do profesor/a 

responsable do grupo nese momento. 

 O persoal de limpeza deberá empregar con carácter obrigatorio ademais da máscara, 

as luvas e en xeral a limpeza dos espazos xerais farase unha vez ao día  e porase 

especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de 
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manipulación. 

 A limpeza de aseos farase dúas veces ao día, e terán nos mesmos material de 

desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. Ademais debe terse 

especial atención a mesas, pasamáns, pomos de portas, billas nos baños, etc.  

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, cos materiais recollidos. 

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 

fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 

efectuadas as recollidas separadas). 

Alumnado: 

 Ante a presenza dun síntoma da auto enquisa (Anexo 1) ou ante a sospeita de 

infección de algún membro convivinte no domicilio familiar calquera alumno/a non 

deberá acudir ao centro e deberá poñerse en contacto co seu Centro de Saúde e 

notificalo ese mesmo día ao teléfono do Centro para ter constancia o Equipo Covid e 

Xefatura de Estudos. Ata que o convivinte sexa valorado positivo ou negativo polos 

profesionais sanitarios o alumno/a non poderá acudir ao Centro.  

 Se o caso de sospeita dalgún convivinte é negativo o alumno/a incorporarase ao 

Centro ao día seguinte. 

 Se o caso de sospeita de algún convivinte é confirmado positivo o alumno/a non 

poderá acudir ao Centro ata que remate o período de corentena fixado polo persoal 

sanitario. 

 Se o caso sospeitoso xurde no Centro avisarase ás familias para que veñan o máis 

rápido posible a recoller ao alumno/a. As familias deben contactar inmediatamente 

co centro de saúde ou co pediatra. As medidas a tomar polos profesionais sanitarios 

serán comunicadas ao Equipo Covid. 

 Ante calquera caso confirmado e tras recibir a alerta das autoridades sanitarias un 

membro do equipo COVID deberá introducir en EduCovid os seguintes datos: 

- Compañeiros da aula 

- Contactos máis próximos na aula 

- Profesorado do grupo 

- Contacto do transporte escolar / transporte privado 

- Información adicional aportado polas familias: actividades extraescolares, 

contactos con amigos, … 

 As medidas a adoptar serán comunicadas polas autoridades sanitarias ao equipo 

COVID. 

 En calquera caso, debemos seguir as instrucións sanitarias recomendadas polos 

profesionais. 

 Indicar que todas as faltas de alumnado por estes motivos, non precisan xustificante 
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médico, xustificaranse a través das familias, sendo imprescindible a  notificación ao 

Centro dos casos de sospeita de infección. 

 Para entrar, saír ou circular polo centro (tanto no interior coma no exterior) imos 

facelo pola nosa dereita, seguindo a sinalización horizontal das frechas en todo 

momento e so poderse pisar a liña de separación dos corredores nas zonas 

descontinuas para acceder ás aulas, aos baños ou ás escaleiras. 

 Unha vez que os alumnos/as entren ao Centro dirixiranse ás aulas onde deberán 

hixienizar as mans con solución hidroalcohólica ao entrar na aula, á volta do baño, á 

saída e a entrada do  recreo e á saída do centro.  

 O alumnado terá un posto fixo durante o curso escolar na aula, no comedor, no 

pavillón e no transporte e en ningún momento poderán abandonar o seu pupitre nin 

saír aos corredores nos intercambios de clase. Este feito de non cumprirse será 

sancionado diariamente.  

 Uso obrigatorio de máscara no centro, tanto en clase, baños ou no patio de recreo 

(espazos comúns). Tamén e obrigatorio o seu uso no transporte escolar. Os alumnos 

deberán traer gardada unha 2ª máscara nun estoxo rotulado individualmente con 

nome e apelidos. Aconséllase unha máscara cirúrxica xa que é obrigatoria ante un 

caso de illamento no Centro.  

 Todos debemos de gardar a distancia mínima de 1’5 metros en todo momento. 

 Non se pode compartir material escolar nin doutro tipo (máscara, panos, móbiles, 

bolígrafos, libros...). O seu material deberá estar gardado en contedores como 

estoxos ou semellantes e todo rotulado co seu nome. 

 Cando remata a xornada escolar, non se pode deixar ningún material na aula. 

 O alumnado colaborará na desinfección da súa aula ao remate da última hora da 

xornada, coa orientación e supervisión do profesorado que estea con eles nese 

momento e recordándolles que debe hixienizar as mans no momento da saída. 

 Evitar tocar ollos, nariz e boca. 

 Tusir ou esbirrar nun pano de papel que logo se desbota na papeleira ou na flexura do 

cóbado, afastándose da xente. 

 Nos recreos, haberá un espazo no exterior do recinto para cada nivel da ESO e que 

será rotatorio.  

 Na biblioteca só poderán estar un máximo de 16 alumnos/as á vez, gardando as 

distancias de seguridade. Ao entrar e ao saír da mesma haberá que hixienizar as 

mans. O servizo da biblioteca só funcionará cando haxa un profesor de garda 

presente. Todos os libros devoltos deberán permanecer  illados en confinamento 

durante 4 horas. 

 Non están permitidos os xogos de mesa nin o uso de ordenadores polo alumnado na 

Biblioteca  mentres a dirección non indique o contrario. 

 Non se poden tocar ventás, persianas, portas ou chaves da luz e non se poden tocar 

tampouco nin o ordenador, canón, mando nin a mesa do profesor/ra. 
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 No comedor hai que manter a máscara ata o momento de comer e unha vez 

finalizado o xantar, hai que volver poñela.  

Familia 

 No caso de que antes de saír da casa se detecte no alumnado sintomatoloxía 

compatible coa COVID-19 (ANEXO I) o alumnado non acudirá ao centro e a familia 

contactará inmediatamente co centro de saúde e con algún membro do equipo 

COVID do IES Ramón Otero Pedrayo. No caso desta ausencia non se reclamará 

ningún xustificante médico, será suficiente coa xustificación aportada pola familia 

que fará chegar en canto lle sexa posible ao titor/a.  

 A medición da temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa 

COVID-19 (ANEXO I) será realizada no seo da familia de forma diaria antes de 

acudir ao centro escolar. 

 No caso de que algunha persoa do núcleo familiar sexa sospeitosa de padecer a 

COVID-19 o alumno/alumna que convivan con elas non poderán acudir ao centro. 

 O alumnado na situación anterior poderá reincorporarse cando o resultado da proba 

do membro da familia sexa negativo.  

 No caso de que haxa algunha sospeita de padecer a COVID-19 no ámbito familiar a 

situación deberá poñerse en coñecemento do centro.  

 É obrigatorio que cada alumno/a traia ao centro consigo unha máscara de reposto. 

 É obrigatorio o uso de máscara no centro, tanto para o alumnado como para calquera 

persoa que acceda ao centro. 

 Os titores legais deberán cerciorarse de que os alumnos traen gardada unha 2ª 

máscara nun estoxo rotulado individualmente con nome e apelidos. Aconséllase unha 

máscara cirúrxica xa que é obrigatoria ante un caso de illamento no Centro.  

 Os responsables legais do alumnado deben asegurarse de que teñan todoo seu 

material en contedores propios como estoxos ou semellantes etiquetados co seu 

nome. 

 As comunicacións coas familias/reunións de titoría realizaranse preferentemente por 

teléfono. Se as circunstancias obrigan a unha reunión presencial, tomaranse as 

debidas medidas de protección.  

 O mecanismo de información xeral para as familias será a páxina web do centro e 

ABALAR móbil. 

 No caso de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de 

patoloxías, será o médico ou pediatra quen determine os criterios sanitarios que 

rexerán a asistencia a clase ou a escolarización domiciliaria. 

 Se algún membro da familia do alumno/a é sospeitosa de ter Covid19 ou dá positivo 

nel, deberá comunicalo ao centro. 

 As ausencias a clase derivadas da aplicación dos protocolos Covid19 consideraranse 

sempre xustificadas. 

 Evitaranse as titorías presenciais. A comunicación dos titores e titoras coas familias 
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terán lugar  por vía telefónica ou por correo electrónico. No caso de comunicación 

telefónica, as familias pedirán cita previa para que teña lugar no horario de atención 

a pais do  docente. O titor comunicará vía ABALAR móbil data e hora na que 

recibirá a información. Cando a xuízo do profesora/a titor/a ou da dirección do centro 

fose necesaria unha reunión presencial, respectaranse todas as medidas de 

prevención e hixiene, como máscara e utilización de xel hidroalcohólico para a 

hixiene de mans. Para estas situacións excepcionais existe unha sala reservada que 

será ventilada e debidamente desinfectada polo profesor que a utilice, tras a 

reunión.Os consellos escolares realizaranse por vía telemática. Se as circunstancias 

obrigan a unha reunión presencial, tomaranse as medidas para que sexan posibles 

para celebrala. 

 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 fose 

imprescindible, accederán ao centro en horario non coincidente con entradas, saídas 

ou recreos tras previa solicitude de cita. 

 Na páxina web do centro haberá un espazo específico para notificar calquera 

novidade con respecto a este tema. 

5. Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 

necesaria para o desenvolvemento na modalidade de ensino presencial 

ou de ser o caso, non presencial. 

 No mes de setembro o profesorado titor terá que identificar ao alumnado sen 

recursos dixitais o sen conexión que puidesen impedir o seguimentos do ensino a 

distancia se fose necesario e notificaranllo ao equipo directivo. O equipo directivo 

deberá realizar unha listaxe coas necesidades para un eventual paso ao ensino a 

distancia. 

 Nas primeiras semanas de setembro procederase a matricular ao alumnado en 

todos los cursos da aula virtual e iniciarase a formación do mesmo no uso da 

plataforma. 

 Cada departamento didáctico ten especificado na súa programación Didáctica a  

metodoloxía que empregará nos tres escenarios posibles:presencialidade, 

semipresencialidade o ensinanza a distancia. 

 O profesorado formarase naquelas actividades que dende a Consellería se estimen 

necesarias na Covid 19 así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que faciliten 

a xestión educativa e pedagóxica no caso de formación semipresencial ou 

nonpresencial. 

 OcoordinadordoequipoTICsseráoresponsable do traballo de mantemento da aula 

virtual . Unificarase a denominación dos cursos para unha rápida identificación do 

grupo e materia por parte do alumnado. O resto de funcións (comunicación coa 

UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén 

forman parte das tarefas do equipoTICs e do secretario do centro. 
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6. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 

actividades grupais de acollida ecohesión 

A crise do coronavirus, a situación de emerxencia (medidas de confinamento, peche de 

centros escolares, posterior desescalada…) e as consecuencias sanitarias, económicas e 

sociais están a ter un impacto significativo a nivel psicolóxica e emocional no alumnado. A 

repentina finalización presencial  do curso, o estar apartados case seis meses de aulas e 

contacto estreito con compañeiro/as e docentes, ademais do cambio de etapa educativa no 

caso de alumnado de primaria que comezará a ESO no 2020- 21, poden resultar situacións 

provocar cambios nos patróns de sono e/ou alimentación, dificultades para durmir ou 

concentrarse, preocupación pola súa saúde ou  a dos seus familiares. 

Tamén debe terse en conta que o alumnado permaneceu en confinamento e puido existir 

unha perda de estrutura e hábitos de traballo e estudio diarios así como a posibilidade de 

que sufrisen a enfermidade na familia ou mesmo a perda dalgún ser querido (incluíndo 

aspectos como ausencia de despedida, rituais de dolo...). 

E no caso de alumnado que se incorpora por primeira vez ao centro, tamén está a novidade 

e  certa ansiedade ante compañeiro/as descoñecidos, unhas novas rutinas e espazos, 

novosdocentes… 

Por tanto será preciso facilitar adaptación progresiva ao entorno escolar, docentes e 

compañeiro/as, velando polo seu benestar emocional. 

Hai que facer unha detección temperá de posibles dificultades emocionais do alumnado  

no primeiro trimestre, ao longo das titorías e tamén dende o departamento de orientación. 

Asesorarase ás familias sobreestratexias de axuda cos estudios, estilos de afrontamento 

positivos, pautas para comunicación eficaz con adolescentes, establecemento de 

contratosde conduta. 

Facer dinámicas de expresión nas que o alumnado conte as súas experiencias e como 

afrontaron momentos especialmente complicados, para lograr un reforzo social e un 

modelaxe nos demais sobre estilos positivos de afrontamento. 

Fomentar actividades na aula que lles axuden a percibir as fortalezas individuais, a crear 

autoconfianza, a facer visibles as súas fortalezas, diminuír os temores. 

O profesorado debe prestar atención ao alumnado que estivese exposto ao virus para que 

non resulte excluído. Débese proporcionar información de forma honesta e axeitada para a 

idade, guiar aos estudantes sobre como apoiar aos/as compañeiros/as e evitar a exclusión e 

intimidación. 

 Deberase así mesmo prestar atención a alumnado con signos de angustia reiterativos e 

persistentes para solicitar axuda profesional. 
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ANEXO II 


