PROGRAMA DE ACOLLIDA IES LAURO OLMO

CURSO 2020-21
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Este documento está elaborado 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, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nas que se indica que, co fin de
facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectivo presencial durante o curso
2019/2020, o Equipo Directivo elaborará un Programa de acollida que será presentado ao Consello Escolar do centro
e que se desenvolvera nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas que
informen, polo menos, dos seguintes aspectos:
a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.
b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.
c) 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.
d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de acollida e
cohesión.
O Equipo Directivo procedeu á súa elaboración e preséntao á comunidade educativa na data abaixo indicada
para que se realicen as achegas previamente á celebración do Consello Escolar no que se tratará a súa aprobación, a
principios do mes de outubro.
1.

Datos do centro
Código

32001725

Denominación
IES Lauro Olmo
Enderezo

C.P.

Calabagueiros s/n

32300

Localidade
O Barco
Teléfono
988320175

Concello

Provincia

O Barco

Ourense
Correo electrónico

Ies.lauro-olmo.valdeorrasdu.xunta.es
Páxina web

www.ieslauroolmo.gal
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1- NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMETO DE CENTRO
O SARS-CoV-2 transmítese a través das secrecións respiratorias de persoas infectadas, principalmente por
contacto directo con gotas de máis de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de ata 2 metros) polas mans
e por contacto coa mucosa da boca, nariz ou ollos.
O risco de propagación de SARSCoV-2 aumenta coa maior interacción das persoas, e maior tempo de
duración da mesma, sen as axeitadas medidas de prevención.
A partir dos seguintes principios básicos de prevención fronte a COVID-19, establécense as medidas para o
funcionamento dos centros educativos. Que se basean en:
- Limitación de contactos
- Medidas de prevención persoal
- Limpeza e ventilación
- Xestión de casos
No Plan de adaptación ao contexto Covid do centro están regulados a maioría dos aspectos s que afectan ao
funcionamento e organización do centro, con modificacións significativas, nos espazos, relación do alumnado,
servizos, actividades fora do horario lectivo, transporte, comedor , uso da cafetería, aulas talleres,baños, sala de
profesorado órganos de colexiados, gardas reunión etc 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
cadro/resumo reflectimos as máis salientables: 

: Tanto os traballadores, como o alumnado do centro que de forma
individual se é maior de idade ou coa responsabilidade e sinatura dos pais, nais ou titores legais,
comprométese a NON VIR AO CENTRO se ten síntomas compatibles co COVID (Febre maior de 37,5ºC Tose
seca, Dificultade respiratoria síntomas Fatiga severa (cansazo) Dor muscular Falta de olfacto Falta de gusto
Diarrea)ou estivo en contacto cun positivo, poñerse en contacto co seu pediatra ou médico de cabeceira. A
medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo
da familia de forma diaria antes de acudir pola mañá ao centro escolar.


MAÑÁS
PORTA A
ENTRADA

PORTA B

PORTA C

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

14 h

1º ESO 8,30h

14 h

1º Ciclos e FPB 8,30h

14,10

1º Bacharelato 8,35h

14,05

2º ESO 8,35h

14,05 h

2º Cicloe e 2º FPB 8,35

14,15

2º Bacharelato 8,40h

14,10

3º ESO 8,40h

14,10 h

4º ESO



8,30h

TARDES
PORTA A

PORTA B
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PORTA C

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

17,10 h

1º ESO 15,40h

17,10 h

1º Ciclos e FPB 15,50

18,05

1º Bacharelato 15,45h

17,15 h

2º ESO 15,45h

17,15 h

2º Ciclo e 2º FPB 15,55

18,10

2º Bacharelato 15,50h

17,20 h

3º ESO 15,50h

17,20 h

Adultos we ZM
Dependencia 16, 00

4º ESO

15,40h

PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA


1º RECREO

2º RECREO

1º ESO 10,00h/10:20

4º ESO 10,00/10:20

1º ESO 12,00h/12:20

4º ESO 12,00/12:20

2º ESO 10,05 h/10:25

1ºBacharelato10,05 /10:25

2º ESO 12,05 h/12:25

1ºBacharelato12,05/12:25

3º ESO 10,10/10:30

2ºBacharelato10,10/10:30

3º ESO 12,10/12:30

2ºBacharelato12,10/12:30

1º de ciclos 10,05/10:25

1º de ciclos 12,05/12:25

2º de ciclos 10,10/10:30

2º de ciclos 12,10/12:30
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Control de asistencia de faltas habitual será o xade, as faltas
chegan polo abalar móbil En caso de COVID, haberá outro rexistro. As faltas serán xustificadas, non
contarán para abrir un protocolo de absentismo.



faranse por medios
telemáticos ou teléfono, non serán presenciais ate que mellore a situación.



faranse tanto consello como claustro de forma
presencial sempre que se poda. Senón con videoconferencia a través de Webex.



Faremos un esforzo grande con un maior númer0 de gardas, o profesorado vixiará a
pequenos grupos, tanto no lecer, como nos cambios de clase e nos corredores. Durante o lecer teremos 7
profesores-as de garda.



: Non haberá en un principio actividades que impliquen
saír do centro ou grandes movementos. Realizaremos actividades formativas na aula, procurando que
sexan para grupos únicos.En principio non se programarán viaxes culturais ou excursións de final de etapa.



Fixemos unha restructuración de espazos, con protocolos específicos para
aulas específicas. Na maioría de materias da ESO, que teñen aulas específicas o alumnado permanecerá na
aula(tecnoloxía, laboratorios ou música). As actividades de Educación Física sempre que se poda, farase nas
pistas de atletismo, ao aire libre.Nos talleres de ciclos,terán protocolos especiais .



Os aseos da planta baixa fronte a conserxería serán para o alumnado de 1º e 2º da ESO. O
Aseo ao lado do despacho do orientador para 3º e 4º da ESO, o do lado da cafetería para bacharelato e os
ciclos nos respectivos pavillóns.



No comedor utilizaranse as mesmas medidas hixiénicas de lavado de mans que no resto
do centro.Haberá dous quendas de comida, o alumnado comerá nunha mesa individual, ten una bandexa
con departamentos no que se coloca a súa comida. Mentres un grupo coe o outro espera no patio vixiado
polas coidadoras. Cando remate a hora de comedor o alumnado estará no patio gardando as medidas
hixiénicas e de distancia, ate que toque o timbre, o alumnado incorporarase ao grupo de clase.



. A cafetería ten un aforo de 20 persoas incluídas as que serven. O alumnado se quere ir á
cafetería, subirá pola entrada da rampla onde o profesorado de garda estará vixiando,para que manteñan
distancias e a seguridade. Accederan á cafetería pola porta, tendo en conta a sinalización, e sairán ao patio
polo fondo, a porta do almacén. Haberá unhas mesas na parte de atrás para o uso de persoal do centro. O
profesorado, procurará non estar mentres haxa alumnado na cafetería e irá despois.



: só por problemas graves serán visitados os despachos dos equipos directivos,
mantendo as distancias de seguridade.



; ten limitado o aforo; estará vixiada polo profesorado. Usarase no recreo e para o
alumnado exento de música. Non haberá xogos, só empréstito de libros ou uso de ordenadores, será un
lugar de estudo.



: Todos os espazos, como o sentido da marcha están sinalizados, así como os aforos.
Tamén os espazos de patio.



: O alumnado ten que manter as medidas hixiénicas e de uso da máscara no autobús,
sempre permanecerá no mesmo asento,durante todo o curso, aínda que haxa espazos libres.Chegará ao
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centro e entrará ao patio ocupando a zona do seu curo. Será vixiado polo profesorado de custodia.
Incorporarase á clase co seu grupo.


A situación de pandemia establece normas que debemos respectar e que son
fundamentais para protexer a saúde de todos e todas.



O uso obrigatorio de máscara e ter unha de reposición en caso de estar en mal estado ou romperse.



distancia interpersoal de seguridade de 1,5 metros en todo momento e en todos os espazos



A obrigatoriedade de facer hixiene de mans tal e como se establece no Plan de adaptación,



non moverse do sitio que o alumnado ten asignado na aula mentres dure a clase e entre clases (salvo
desdobres)-.



Uso dos aseos asignados



Permanecer nas zonas de patio establecidas.



Entrar e saír polas portas sinaladas, circular pola dereita nos desprazamentos.



Respectar os aforos.

O incumprimento das medidas recollidas no protolo COVID do noso centro, será considerado como unha conduta
prexudicial para a convivencia que será corrixida coa medida correctora de suspensión do dereito de asistencia
ao centro por un período de un a tres días. A reiteración de condutas leves convértense nunha conduta
gravemente prexudicial para a convivencia coa apertura do respectivo procedemento corrector. O
incumprimento das medidas atenta contra a saúde de toda a comunidade educativa, é algo moi serio e é o noso
deber protexer a todos e todas.
2- ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN
O centro educativo non é alleo á situación social e, polo tanto, establecendo un paralelismo coas
normas xerais de prevención para calquera cidadán, os obxectivos serán os seguintes:







Evitar aglomeracións.
Graduar as entradas e saídas do alumnado
Dispersar as rutas que segue o alumnado para acceder á súa aula
Establecer quendas de recreo
Dividir os patios exteriores para que cada nivel educativo dispoña dunha zona de recreo
Regular o acceso aos aseos

• Distribuír as mesas nas aulas de tal xeito que exista a separación de 1,5m entre o alumnado atendendo ao
número de alumnos así serán de grandes as aulas.
• Evitar situacións de contacto físico.
• O profesorado debe comprometerse a facer un autotest antes de acudir ao centro para evitar ir a traballar con
sintomatoloxía compatible coa covid
• As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as ao centro se presentan algúns
dos síntomas compatibles coa covid; para iso deberán facer un test diario no que comproben a temperatura, a
presenza de tose seca, dificultade respiratoria, a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga severa ou
diarrea Hixiene: Neste apartado resumimos as accións a levar a cabo para reforzar a hixiene xeral do centro e a
adquisición de hábitos e rutinas de responsabilidade individual.
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• Reforzar o servizo de limpeza aumentando o persoal
• Realizar desinfeccións dos aseos 3 veces ao día, dúas pola mañá
• Facer limpeza de aulas e espazos comúns pola tarde
• Establecer un control da ventilación correcta e abundante das aulas, con tempo bo permanecerán sempre abertas.
• Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado e profesorado.
:




Facer varias limpezas e desinfección das mans cada vez que se entre a un espazo novo ou ao saír, para o que
haberá dispensadores de xel hidroalcohólico nas aulas e xabón líquido nos baños
Adquirir hábitos como tusir ou esbirrar contra o cóbado, evitar tocar a cara ou levar obxectos á boca
Aprender a manipular correctamente as máscaras

• Os usuarios de espazos e elementos comúns deben adquirir a conciencia de que debe recaer sobre eles a
desinfección previa ao uso. Para iso haberá elementos de limpeza e desinfección específicos ou ben panos
desbotables e xel. Pode parecer unha medida de “descarga de responsabilidade” ou “abandono de funcións”, pero é
todo o contrario, supón un exercicio de educación cívica e respecto. ◦ Exemplo: antes de usar un ordenador, debo,
como usuario, coller un pano con xel e desinfectar o teclado e rato, acción que debo repetir cando finalice o seu uso.
• Limpeza de elementos propios de traballo: cada profesor-a ou cada alumno-a ten uns elementos de emprego
persoal, como son a mesa de traballo, bolígrafos, etc, que non debe compartir. É moi saudable interiorizar a limpeza
deses elementos de xeito periódico, o que non exime da limpeza que poida facer o persoal de limpeza. ◦ Exemplo: a
mesa, como espazo de traballo propio, pode ser receptora de gotículas e o feito de pasar papel viricidas axuda a
manter limpa e desinfectada esa zona de contacto case permanente. Como se indica no parágrafo anterior, isto non
elimina a limpeza que poida realizar o persoal de limpeza.
• Facilitar o labor do persoal de limpeza: as nosas accións repercuten no traballo doutras persoas. Resultaría
inadmisible que o persoal de limpeza teña que colocar antes de limpar, é traballo do alumnado e do profesorado ter
as mesas ordenadas mantendo as distancias que aparecen marcadas no chan,deixar as cadeiras levantadas e non
deixar cousas polo chan nin nos pupitres. Deste xeito, o persoal de limpeza pode optimizar o seu tempo de traballo e
dedicalo aos labores propios.

• Xel: en todas as aulas e espazos comúns
• Xabón nos aseos e
• Panos desbotables: en todas as aulas, baños e espazos comúns
• Solución desinfectante: nas aulas
:
• Uso obrigatorio para todo o profesorado.
• Uso obrigatorio para todo o alumnado
• Uso obrigatorio para todo o persoal non docente
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• Uso obrigatorio para calquera persoa que acceda ao centro
• Usaranse pantallas para aquelas actividades lectivas nas que o emprego de máscara sexa incompatible,para as
tarefas de desinfección e limpeza de baños (o gafas de protección ocular) .
• Para realizar trámites coas familias instalouse unha na secretaría e outra en conserxería, haberá mamparas nas
aulas de informática, ordenadores da sala de profesorado e na biblioteca.
3- ORGANIZACIÓN DO INICIO DO CURSO
O curso iniciarase de forma gradual, os días de chegada os titores e titoras explicarán ao alumnado as novas
Día 23 setembro : ás 8,30 alumnado 1º ESO, ás 8:40 alumnado de 2º da ESO, ás 11 alumnado de 1º Bacharelato e ás
11,30 alumnado de 1º de ciclos.
Día 24 de setembro: ás 8: 30 alumnado de 3º ESO, ás 11 alumnado de 2º Bacharelato e ás 11:30 alumnado 2º ciclos.
Pola tarde ás 18 horas presentación da ESA adultos e alumnado de ZM Atención a persoas en situación de
dependencia.
Día 25 de setembro: ás 8,30 alumnado de 4º ESO e de FP Básica.
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
Despois da experiencia vivida coa suspensión das clases pola pandemia a partir do 13 de marzo, a reflexión do
profesorado e do equipo directivo vai ir encamiñada en diminuír na medida do posible a brecha dixital.
Partiremos da situación do alumnado, faremos unha enquisa para poder avaliar de forma fiable, a situación na
que está o noso alumnado a nivel tecnolóxico.Debemos saber en que situación están, de onde partimos.
No presente curso o obxectivo primordial, neste primeiro mes é poder formar de forma básica ao noso
alumnado en diferentes aspectos:











Acceso á aula virtual, plataforma básica de comunicación co alumnado. Proporcionarlle claves e ensinarlle a
acceder. Practicar para que saiban acceder e utilizala.(ver contidos, realizar tarefas, facer consultas etc.
Creación de correos corporativos para o alumnado e profesorado do centro no dominio ies.lauroolmo.org.
Xestión da súa conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta.
Participar en videoconferencia a través de Webex.
O labor formativo no 1º curso da ESO corre a cargo dos titores de grupo, a partir de 2º e 3º do profesorado
de tecnoloxía, en 4º nas aulas de TICS. En bacharelato daranse dende as titorías e materias tics. Nos ciclos,
cada departamento preparará unas sesión para a formación do alumnado, así como na FP, básica.
A formación farase durante o primeiro mes de clase.
Coñecemento e uso das familias e ao alumnado maior de idade do abalar móvil, como ferramenta de
comunicación(consulta de notas, mensaxes, avisos, horarios de grupo ...).
Chamadas ao teléfono do centro: 988320175.
Comunicacións a través da WEB www.ieslauroolmo.gal.

En canto ao PROFESORADO, masivamente solicitou proxectos de formación no uso de ferramentas dixitais, nivel
avanzado e nivel básico.O noso coordinador de TICS, foi elixido para realizar curso de formación para o
profesorado.
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Incluiremos no Plan TIC anual do centro o emprego da Aula Virtual no ensino presencial por lo menos unha vez
quincenalmente con tarefas diversas para unha correcta preparación ante a posibilidade de ter que suspender as
clases.
5- ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN GRUPO
DE ACOLLIDA E COHESIÓN
Atención aos aspectos emocionais e saciáis, mediante a realización de actividades en grupo de acollida e
cohesión A emerxencia sanitaria causada pola pandemia COVID-19 situounos ante o maior reto educativo dos
últimos tempos. Todos os axentes educativos asumen responsabilidades ata agora descoñecidas, nun clima de alta
incerteza que se estende a moitas das situacións que vivimos e tamén ás máis directamente relacionadas co ensino.
Agora somos conscientes de que, se en situacións normais o comezo do curso é un momento sensible e importante,
o impacto da situación extraordinaria aumentará a necesidade de traballar a principios do curso 2020-21 nos
aspectos socioemocionais dos estudantes e a posta en marcha de dinámicas de cohesión grupal que permitan o seu
correcto desenvolvemento.
Dende o IES Lauro Olmo levamos anos traballando a educación emocional a través do programa de Educación
Responsable, da Xunta coa fundación Botín.Este será o terceiro ano, temos moitos recursos para continuar coa
educación emocional.
Dende o departamento de orientación e o plan de acción titorial, impulsaremos actividades para reforzar a
educación emocional.
Polo tanto, será esencial que nesta fase de recepción se acumulen forzas e se invista tempo de calidade no
coñecemento e mellora do benestar socioemocional de todos os alumnos/as (e da comunidade educativa en xeral).
Por outra banda, a pandemia e a situación de emerxencia sanitaria provocaron novas aprendizaxes, tanto no ámbito
persoal como no colectivo, nos sistemas que organizan as nosas vidas e nas formas de relacionarnos tanto no ámbito
social como no educativo. A escola ten a oportunidade de recoñecer e valorar as situacións vividas, para permitir aos
seus alumnos transformalos nunha aprendizaxe positiva, aprendendo para a vida. Partindo da información recollida,
tanto no traballo realizado en xuño como na comunicación mantida coas familias, e mediante a evocación de
experiencias derivadas da situación de alarma, de identificar sentimentos e emocións que contribúen á
reconstrución socio– afectiva.
Así mesmo, identificar e valorar as estratexias de aprendizaxe e desenvolvemento persoal adquiridas da
experiencia vivida, para utilizalas en situacións de incerteza e de coidado mutuo. Estrutura e contexto da proposta.
As competencias emocionais son un subgrupo de competencias persoais e constitúen o conxunto de coñecementos
e actitudes necesarios para comprender, expresar e regular adecuadamente os fenómenos emocionais das persoas.
Estrutúranse do seguinte xeito:
 Conciencia emocional: permite percibir o ambiente emocional dun contexto e é a capacidade de apropiarse
das propias emocións.
 Regulación emocional: é a capacidade de xestionar correctamente as emocións e autoxestionar emocións
positivas.
 Autonomía emocional: corresponde á autoxestión persoal.  Habilidades sociais: axudan a manter boas
relacións con outras persoas.
 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 maiores posibilidades de éxito. Fases Como
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xa mencionamos, a estratexia de intervención máis axeitada para acadar os obxectivos da educación emocional é o
modelo de programa. A continuación, presentamos as fases que debe desenvolver este programa.
 Análise do contexto: contexto ambiental, estrutura, formato (duración), recursos, situación do profesorado,
clima escolar ...
 Identificación de necesidades: destinatarios, obxectivos ...  Deseño: fundamentos, formulación de
obxectivos, contidos a desenvolver, selección de actividades, recursos, prazos, destinatarios, criterios de avaliación e
custos.
 Execución: posta en marcha de actividades. Atención a posibles variacións.
 Avaliación: non abonda con ofrecer avaliacións, a avaliación consta dun dos elementos básicos. Polo tanto, a
intervención no modelo do programa de educación socioemocional debe incluír polo menos as seguintes fases:
obxectivos, contidos, metodoloxía, actividades e avaliación. Obxectivos específicos  Desenvolver a capacidade de
previr e controlar o estres, a ansiedade e os estados depresivos.
 Tomar conciencia dos factores que inducen o benestar subxectivo.
 Desenvolver o sentido do humor.
 Desenvolver a capacidade de diferir as recompensas inmediatas en favor doutras recompensas que sexan
maiores pero que se obteñan máis a longo prazo.
Desenvolver resistencia á frustración. Contidos e actividades socioemocionais  Intelixencia emocional. 
Coñecemento das propias emocións e das alleas.
 Autoestima.
 Motivación propia.
 Empatía.
 Resolución de conflitos.
 Habilidades para a vida.
 Habilidades Sociais (incluído no Plan de acción titorial do IES)  Comprensión e regulación das emocións.
Efectos esperados :Aumento das habilidades sociais e das relacións interpersoais de éxito. Diminución dos
pensamentos autodestrutivos, mellora da autoestima. Diminución da taxa de violencia e agresións. Menor
comportamento antisocial ou desordenado socialmente. Menos número de expulsións da clase. Mellora do
rendemento académico. Diminución do inicio do consumo de drogas. Mellor adaptación escolar, social e familiar.
Diminución da tristeza e dos síntomas depresivos. Diminución da ansiedade e do estres. Diminución dos trastornos
relacionados coa alimentación.
Dende o plan de acción titorial traballaremos estes aspectos nas titorías.
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