
Instruccións   ao   alumnado   ESO   (plan   de   adaptación   ao   covid-19)  
 

- O   alumnado   da   ESO   incorporarase   ao   novo   curso   escolar   nas   seguintes   datas:  
 
Mércores,   23   de   setembro:   1º   e   2º   da   ESO  
Xoves,   24   de   setembro:   3º   da   ESO  
Venres,   25   de   setembro:   4º   da   ESO  

 
- O   acceso   de    todo   o   alumnado    ao   recinto   escolar   farase   polo   portalón   azul.  
- Segundo   o   indicado   no   protocolo   da   consellería,   non   está   permitido   o   acceso   dos  

pais   no   recinto   escolar,   agás   trámites   administrativos.  
- A   entrada   ao   centro   realizarase   de   xeito   escalonado   según   vaian   chegando   os  

diferentes   autobuses   de   transporte   escolar.  
- O   alumnado   da   ESO   accederá   ao   centro   utilizando   dúas   portas   diferentes.   Os  

cursos    1º   e   4º   da   ESO    accederán   mediante   a    porta   de   administración ,   dirixíndose  
inmediatamente,   en   filas   de   un   e   respectando   a   distancia   de   seguridade,   á   escaleira  
máis   próxima   a   eles,   que   xa   está   indicada.   O   alumnado   irá   directo   á   súa   clase   sen  
parar   polo   camiño   e   respectando   tamén   o   sentido   de   circulación   marcado   con  
frechas   no   chan   dos   corredores.   O   alumnado   de    2º   e   3º   da   ESO    fará   o   mesmo,   pero  
utilizando   como   porta   de   acceso   a    porta   habitual    ata   o   momento.  

- O   profesorado   de   garda   de   custodia   estará   presente   nestes   momentos   para  
asegurarse   de   que   todo   se   fai   como   corresponde.  

- En   canto   chegue   a   clase,   o   alumnado   procederá   a   facer   a   hixienización   das   mans  
utilizando   o   xel   hidroalcohólico   do   dispensador   colocado   na   entrada   de   cada   unha  
das   aulas.  

- Unha   vez   sentados,   o   alumnado   ulitizará   só   o   seu   propio   material   e   non   moverá   as  
mesas   para   respectar   en   todo   o   momento   a   distancia   de   seguridade.  

- O   alumnado   ten   prohibido   tocar   as   fiestras,   e   será   o   profesorado   o   encargado   de  
facer   as   correspondentes   ventilacións   ó   longo   da   mañá.  

- En   canto   toque   o   timbre   do   recreo,   o   alumnado   sairá   de   novo   de   xeito   escalonado,  
pola   escaleira   que   lles   corresponda   e   seguindo   sempre   a   seguinte   orde:  
 
Alumnado   de   1ºA   e   3ºA   
Alumnado   de   2ºA   e   4ºA  
Alumnado   de   1ºB   e   3ºB  
Alumnado   de   2ºB   e   4ºB   
 

- Do   mesmo   xeito,   unha   vez   remate   o   recreo,   o   alumnado   voltará   a   subir   respectando  
a   orde,   subindo   primeiro   os   que   baixaron   antes.   A   orde   sería   a   mesma,   pero   esta  
vez   de   subida.   Os   grupos   de   1º   e   2º   da   ESO   serán   sempre   os   primeiros   en   baixar   e  
subir.  

- No   momento   da   saída,   comenzarán   a   baixar,   respectando   sempre   a   mesma   orde  
arriba   mencionada,   a   partires   das    13:50   (   en   setembro   e   xuño)    e   a   partir   das   15:50  
(de   outubro   a   maio).  

- As   saídas   do   mediodía   faranse   a   partir   das   14:10   para   o   alumnado   que   non   ten  
clase   pola   tarde,   e   a   partir   das   14:15   para   o   que   ten   clase.  



- O   alumnado   de   ESO   sairá   escalonadamente   e   será   recepcionado   polas  
colaboradoras   de   comedor   no   patio   para   acceder   ao   comedor.  

- O   recreo   da   ESO   estará   dividido   en   zonas   segundo   o   plano   que   se   lle   explicará   ao  
alumando,   compartindo   zona   os   niveis   de   3º   e   4º   e   por   grupo   de   clase   en   1º   e   2º.  

- O   primeiro   día   de   clase,   o   profesorado   titor   de   cada   grupo,   baixará   cos   seus  
alumnos   e   mostraralles   o   sector   do   patio   que   lles   corresponderá   para   o   seu   uso   nos  
recreos.   O   alumnado   deberá   respectar   este   espazo   e   non   moverse   del   durante   a  
duración   dos   mesmos.  

- Os   días   de   choiva,   o   alumado   da   ESO   permanecerá   na   súa   aula,   non   poidendo   saír  
dela.   O   profesorado   de   garda   estará   nos   pasillos   a   tal   efecto.  

- Durante  os  meses  de outubro  a  maio  o  comedor  escolar  será  atendido  en  tres               
quendas,  correspondendo  ao  alumnado  da  ESO  a  quenda  número  3,  co  seguinte             
horario:  

- 14:15   -   14:35:   Recreo   
- 14:35   -   15:10:   Xantar  

O  alumnado  será  distribuído  en  grupos  de  convivencia  estable  organizados           
en  mesas.  De  novo,  non  estará  permitido  o  cambio  de  mesa  nin  o  movemento  de                
ningunha   delas.  

- A  biblioteca  do  centro  estará  pechada  durante  os  recreos.  O  alumnado  so  poderá              
acceder  a  ela  baixo  a  supervisión  dun  profesor,  e  sempre  respectando  as  normas  de               
uso  da  mesma,  especialmente  o  aforo  (un  50%)  e  a  distancia  de  seguridade.  O               
profesorado  verá  de  organizar  o  sistema  de  préstamo  de  volumes  ao  alumnado,  e  se               
lles   explicará   a   través   do   profesorado   encargado   da   mesma.  

- Nos  períodos  entre  clase  e  clase,  o  alumnado  non  poderá  sair  da  aula.  De  ter  que                 
circular   polos   pasillos,   faranno   sempre   no   sentido   marcado   polas   frechas   no   chan.  

- En  canto  ao  uso  dos  aseos,  este  está  limitado  a  un  tercio  do  aforo.  De  xeito                 
excepcional  este  curso,  o  alumnado  poderá  sair  ao  mesmo  durante  as  sesións             
lectivas  sempre  que  o  considere  imprescindible,  para  respectar  sempre  o  dito  aforo,             
pero   haberá   na   aula   un   rexistro   de   saídas   do   alumnado   para   evitar   o   abuso.  

- Cando  o  alumnado  teña  que  saír  a  algunha  das  aulas  específicas,  o  profesor  da               
materia  será  o  que  suba  a  o  por  eles  e  os  acompañará  á  aula  correspondente,                
asegurándose  de  que  manteñen  a  orde  e  a  distancia  de  seguridade  en  todo              
momento.  

- O  alumnado  deberá  asisitr  ao  centro  con  dúas  mascarillas,  a  posta  e  unha  de               
reposto  nunha  bolsa  específica  para  tal  uso.  Deberán  cambiar  a  mascarilla  despois             
das   4h   de   utilización.  

 

Equipo   Directivo  


