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PLAN DE ACOLLIDA PARA O CURSO 2020-2021 

 

1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

O plan de adaptación á situación Covid-19 implica unha serie de cambios e 

modificacións temporais nas Normas de Organización e Funcionamento do centro. 

Neste documento reflectimos as máis salientables: 

 

1.1. USO DA MÁSCARA 

O uso da máscara será obrigatorio para todo o persoal docente e non docente en 

calquera espazo do centro. Tamén é obrigatorio para todo o alumnado.  

Se algunha persoa por problemas de saúde non pode usar a máscara terá que presentar 

un xustificante do médico que acredite tal feito.  

No caso de que algún alumno ou persoa allea ao centro non traia a máscara (ou a que 

traia non sexa adecuada), terá a obriga de mercar unha na conserxería a prezo de costo 

(0,40 €).     

 

1.2. ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

Os grupos cos que contaremos este ano son:  

 

 

En todas as aulas se cumpre a distancia mínima 

establecida de 1,5 m entre cadeiras. Nalgunhas aulas a 

distancia chega aos 2 metros de distancia.  

 

 

 

 

 

GRUPO ALUMNADO 

1º ESO 23 

2º ESO 16 

3º ESO A 13 

3º ESO B 13 

4º ESO A 16 

4º ESO B 15 
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1.3. ENTRADAS 

Os accesos ao centro estarán abertos 5 minutos antes do inicio da xornada escolar (8:25 

horas e os martes pola tarde 16:15 horas). O alumnado non deberá chegar antes desta 

hora ao centro para evitar posibles aglomeracións. 

Os días de choiva, o alumnado usuario do transporte escolar que chegue antes da hora 

de apertura permanecerá dentro do autobús ata as 8:25 horas para evitar as 

aglomeracións no interior do edificio.  

Co fin de organizar as entradas do alumnado diferenciamos dúas portas de acceso:  

• PORTA PRETO DA CAFETERÍA, para o alumnado de 3º B, 4º A, 4º B e para 

o persoal non docente. 

• PORTA DA SALA DE PROFESORES, para o alumnado de 1º A, 2º A, 3º A 

e para o profesorado. 

Toda persoa que acceda ao centro deberá desinfectar as mans co xel hidroalcólico 

dispoñible en cada porta de acceso ao centro.  

En todos os niveis educativos empregarase a banda dereita dos corredores e 

escaleiras, que estarán debidamente sinalados para establecer o sentido da 

circulación. 

1.4. SAÍDAS 

O alumnado sairá do centro ás 14:10 horas (18:00 horas os martes pola tarde) seguindo 

os sinais de circulación marcados no chan. Abandonarán o centro de un en un, sen 

provocar aglomeracións e respectando a distancia de seguridade. 

1.5. RECREOS 

• Procurarase que todos os espazos sexan utilizados evitando aglomeracións. 

• As zonas serán asignadas de xeito rotatorio aos diferentes niveis educativos. 

• Crearanse 6 zonas diferenciadas que garantan que cada nivel pode ter un espazo 

de recreo no que se respecte a distancia social: 

1. PISTAS EXTERIORES que inclúen zona fútbol, voleibol, baloncesto e pórtico (1.800 

m2 aprox.) 

2. PATIO TRASEIRO (300 m2 aprox) 

3. PRANTA BAIXA, que inclúe corredores e entrada (150m2 aprox.) 

4. ZONA DE PIN-PON ( 50 m2 aprox) 

5. CAFETERÍA (40 m2 aprox.) 
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6. BIBLIOTECA (90 m2 aprox.) 

1.6. CAFETERÍA 

O alumnado só poderá acceder á cafetería de un en un e esperar nos postos marcados 

no chan.  

Nos días que non chova todo o alumnado entrará á cafetería pola porta do interior do 

centro, mercará e sairá (seguindo as frechas indicadoras do chan) pola porta traseira da 

cafetería que dá acceso ao exterior. Nos días que chova, o alumnado sairá seguindo a 

ruta circular marcada no chan da cafetería, para evitar formar atascos na porta.  

Estableceranse quendas por cursos para o uso da cafetería por parte do alumnado.  

Toda persoa que acceda á cafetería terá que desinfectar as mans ao entrar e ao saír.  

1.7. TITORÍAS E ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

Debido ao risco de contaxio pola COVID, as sesións de titoría coas familias do alumnado 

faranse preferentemente por vía telefónica. 

No caso de ter que facerse de xeito presencial extremaranse as medidas de protección 

e de hixiene co fin de evitar posibles contaxios.  

1.8. DISPOSICIÓN DAS AULAS 

Todas as aulas contan cun dosificador de xel desinfectante, papeleira con tapa, panos 

desbotables e produtos de desinfección.  

O alumnado estará sempre sentado mantendo a distancia mínima de 1,5 m con respecto 

aos compañeiros e non poderá abandonar o seu pupitre ata o recreo ou ata que teñan 

que desprazarse a unha aula específica.  

 

2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 

2.1. ANTES DE ASISTIR AO CENTRO: 

Todo o persoal do centro (profesorado, non docentes e alumnado) deberá facer no seu 

fogar unha enquisa de autoavaliación clínica diaria, para comprobar que non teñen 

síntomas compatibles coa COVID 19.  

Existe un modelo de enquisa que estará dispoñible na páxina web e que será entregada 

a cada alumno ao comezo do curso (ANEXO I).   
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As familias do alumnado cubrirán unha declaración responsable (ANEXO II), 

comprometéndose a facerlle diariamente a enquisa de autoavaliación clínica da COVID 

e a non envialo ao centro nos supostos que se contemplan na mesma.  

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco 

acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

A ausencia deberá ser informada de inmediato a través do teléfono do centro (881 

880 775) ou por correo electrónico (ies.ramon.caamano@edu.xunta.gal). 

2.2. NO CENTRO 

• Toda persoa que acceda ao centro deberá usar máscara.  

• Todo o  alumnado deberá traer a diario, nun estoxo específico, unha máscara de 

reposto para cambiar en caso de necesidade. 

• A máscara deberá ser a axeitada. Só consideraremos válidas a máscara 

cirúrxica ou a máscara homologada (Lei UN0065). 

• En todos os accesos do centro haberá xel desinfectante que deberá ser usado 

ás entradas e saídas dos diferentes espazos.  

• O aforo dos aseos está limitado a 1 soa persoa. É obrigatorio lavar as mans con 

auga e xabón antes de saír do baño.  

• O material do alumnado será de uso individual. Deberá ser gardado no propio 

pupitre ou mochila.  

• O material que sexa compartido debe ser desinfectado ao comezar e ao finalizar 

a clase.  

• Os primeiros minutos de clase lembraranse ao alumnado os protocolos de 

hixiene e contacto social.  

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

de ter que trasladarse a outra aula avisarase o profesor para que finalice a súa 

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

do alumnado.  

• Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o 

grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia  e evitando que 

se formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o 

grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

mailto:ies.ramon.caamano@edu.xunta.gal
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• As aulas ventilaranse antes do comezo das clases e en cada recreo. Será o 

profesorado do centro o encargado de abrir as fiestras e de rexistralo no listado 

de control.  

• O alumnado non pode tocar as fiestras, mesa do profesor, ordenador, mando 

a distancia... Todos estes elementos só poden ser manipulados polo 

profesorado.  

 

3. ACCIONS 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 centro coidará con especial atención o desenvolvemento e mellora da 

competencia dixital do alumnado, para axudalo a desenvolverse no manexo das 

novas tecnoloxías aplicadas ao estudo. 

• Dende o comezo do curso poñeranse en funcionamento todos os cursos na Aula 

Virtual.  

• O profesorado que  imparte as materias de Iniciación as TIC I e II, TIC e 

Tecnoloxía será o encargado de verificar que todo o alumnado sabe manexarse 

con autonomía na Aula Virtual.  

• Todo o profesorado asegurarase de que cada un dos seus alumnos/as saben 

acceder ao curso correspondente na Aula Virtual tan pronto como sexa posible.  

 

4. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS MEDIANTE A 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

O departamento de orientación en colaboración cos/as titores/as realizará unha serie de 

actividades e sesións nos que se traballen aspectos emocionais e sociais.  

Dende o centro traballarase co Concello para conseguir programas de formación 

específicos para o alumnado dependendo das súas necesidades. 
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5. INFORME DE XEFATURA DE ESTUDOS 

 

5.1. ACTIVIDADES LECTIVAS E PERÍODOS VACACIONAIS. 

As clases comezan ás 8:30 horas e rematan ás 14:10 horas. O martes pola tarde as clases 

comezan ás 16:20 horas e rematan ás 18:00 horas. 

Hai dous recreos: de 10:10 a 10:30 horas e de 12:10 a 12:30 horas. 

 
Os períodos vacacionais serán os seguintes: 

• As vacacións de Nadal abranguerán desde o día 23 de decembro de 2020 ata 

o día 7 de xaneiro de 2021 (ambos incluídos). 

• As vacacións de Semana Santa abranguerán desde o día 29 de marzo ao 5 de 

abril de 2021 (ambos incluídos). 

• Considéranse períodos non lectivos os días correspondentes ao Entroido (días 

15 a 17 de febreiro de 2021). 

• Os días non lectivos elixidos polo centro son o venres 8 de xaneiro de 2021 e 

o martes 18 de maio de 2021. 

• Día do Ensino (día non lectivo elixido pola Xunta de Galicia) é o luns 7 de 

decembro de 2020. 

• As clases rematarán o martes día 22 de xuño de 2021. 

 

5.2. AVALIACIÓNS. 

As datas das avaliacións serán as seguintes: 

• Avaliación Inicial: a reunión de avaliación inicial de todos os grupos será o día 

8 de outubro. Nesta avaliación farase unha valoración inicial das necesidades 

específicas do alumnado. 

• Primeira avaliación: as reunións de avaliación celebraranse o día 17 de 

decembro; a entrega das notas será o día 22 de decembro de 2020. 

• Segunda avaliación: a reunión de avaliación celebrarase o día 24 de marzo; a 

entrega das notas será o día 26 de marzo de 2021. 

• Terceira avaliación: a reunión de avaliación de todos os grupos celebrarase o 

día 23 de xuño; a entrega de notas será o día 24 de xuño de 2021. 

5.3. CONTROL E XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA 

• As faltas de asistencia serán puntualmente rexistradas en XADE polos titores. 

• Se se produce algunha circunstancia irregular, será preciso contactar coas 

familias vía telefónica. 

• Excepcionalmente, este curso non se enviarán as faltas de asistencia ás casas.  



 
 

8 
 

• As familias descargarán e utilizarán a aplicación ABALAR MÓBIL para consultar 

as faltas de asistencia e tamén para xustificalas. Evitaremos, na medida do 

posible, a circulación innecesaria de papel. 

• Vixiarase con especial atención este curso a puntualidade nas entradas ao 

centro a primeira hora da mañá. 

 

5.4. RECREOS 

• Os recreos son un dereito do alumnado. Debido á situación provocada pola 

pandemia Covid-19, a utilización dos mesmos para castigos ou exames queda 

prohibida ao longo deste curso, porque os recreos son períodos imprescindibles 

para ventilar as aulas. 

• Así mesmo, o alumnado debe aproveitar os recreos para ir ao baño e para 

mercar algo na cafetería segundo as quendas establecidas no protocolo do 

centro. Non está permitido ir á cafetería en horario de clases nin nos cambios de 

aula. 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• A realización de saídas (incluída a Viaxe de Fin de Estudos) e as celebracións 

do centro (Magosto, Nadal, Entroido, Fin de Curso...) quedan en suspenso polo 

momento. A súa realización dependerá da evolución da situación sanitaria.  

 

5.6. PROMOCIÓN E TITULACIÓN. 

As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro serán adoptadas de 

xeito colexiado polo conxunto de profesores do alumno. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras 

esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades do alumno. 

Os alumnos promocionarán de curso cando superen todas as materias cursadas ou 

teñan avaliación negativa en 2 materias como máximo. 

 

Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias que 

sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea. 

 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción de un alumno con avaliación 

negativa en 3 materias cando se dean as seguintes condicións: 
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a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente 

Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non impide ao alumno ou alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución 

académica. 

c) Que se apliquen ao alumno as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador. 

Poderá tamén autorizarse de forma excepcional a promoción dun alumno con avaliación 

negativa en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas de forma simultánea cando o equipo docente considere que o 

alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución académica, 

e sempre que se apliquen ao alumno ou alumna as medidas de atención educativa 

propostas no consello orientador. 

Obterán o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria os alumnos e 

alumnas que obteñan avaliación positiva en todas as materias, ou ben negativa nun 

máximo de dúas, sempre que estas no sean de forma simultánea Lingua Castelá ou 

Lingua Galega e Matemáticas. 

En calquera caso, para obter o título será preciso que o equipo docente considere que 

o alumno ou alumna acadou os obxectivos da etapa e adquiriu as competencias 

correspondentes.  

 

A cualificación final da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada 

unha das materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada nunha 

escala de 1 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima. 

 

5.7. HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS DO PROFESORADO 

A atención a pais realizarase a través de chamada telefónica ou videochamada.  

Só en circunstancias excepcionais poderán manterse xuntanzas presencias, previa 

comunicación ao equipo directivo e coa autorización do mesmo. Estas xuntanzas 

respectarán estritamente as medidas do Protocolo Covid-19 establecidas polo centro 

(máscara, limpeza de mans e distancia de seguridade). 

É importante que as familias avisen con tempo antes de pedir a comunicación co 

profesor ou titor, para que estes poidan recoller a información do alumno. 
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Publicaremos na páxina web do centro o horario de atención a familias correspondente 

a cada profesor.  

 
5.8. CONSELLOS PARA AS FAMILIAS 

• Amosar SEMPRE interese polos estudos dos seus fillos/as e polos seus 

problemas.  

• VALORAR a educación e formación dos rapaces/as. 

• Procurar un clima de COMUNICACIÓN e diálogo na casa. 

• Rogar a colaboración no SEGUIMENTO diario do traballo na casa, complemento 

ás estratexias de estudo da aula: 

- Fixar un HORARIO de traballo baseado na boa organización e planificación do 

tempo de estudo. 

- Coidar as CONDICIÓNS AMBIENTAIS: mesmo lugar de estudo, boas condicións 

de luz e ventilación, pouco ruído... 

• Promover HÁBITOS SAUDABLES: 

- Descanso axeitado: durmir polo menos 8 ou 9 horas diarias. 

- Almorzo antes de vir ao centro e alimentación variada. 

- Hixiene: asearse diariamente, mudar a roupa, limpar os dentes… 
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ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 

síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera 

destes síntomas, non acudir ao centro educativo e solicitar consulta no seu centro de 

saúde.  

 

Presentou nas últimas 2 semanas? Si Non 

 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

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

 Si Non 

CONVIVIU nas 

últimas 2 

semanas? 

cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID19? 
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ANEXO II 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dª_________________________________________________, 

con DNI número ____________________, como pai/nai/titor legal do 

alumno/a ______________________________________________, 

matriculado no curso _________, do centro educativo 

_____________________________  

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a 

Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a 

NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario 

nos seguintes supostos: 

 

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, 

poñéndose en contacto co seu pediatra e con algunha das 

persoas membros do equipo COVID do centro educativo.  

 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de 

padecer a COVID-19, o alumno/a non poderá 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. 

 
 
 En Muxía a ___ de __________ de 2020.  
 
 
 
 
 
 
ASDO. _________________________________________ 

 


