
 

 
 

 

INICIO CLASES SECUNDARIA 

Prezadas familias: 

 

Achégase o inicio de clases para o alumnado de ESO do CPI Castro Baxoi. A 

incorporación será progresiva, polo que as datas de inicio de cada nivel 

educativo son as seguintes: 

 

23 de setembro: 1º e 2º de ESO. 

24 de setembro: 3º de ESO. 

25 de setembro: 4º de ESO. 

 

A partir do primeiro día xa continúan asistindo a clase. O horario de cada 

xornada é o habitual. Lembremos que durante a semana, o alumnado de ESO 

asiste ao centro: 

 

Luns: de 9 a 14 e de 16:10 a 17:50. 

Martes: de 9 a 14 

Mércores: de 9 a 14 e de 16:10 a 17:50. 

Xoves: de 9 a 14. 

Venres: de 9 a 14. 

 

Todas as familias tedes recibido por abalarMóbil o grupo ao que debe asistir 

cada estudante e as portas de entrada. De seguido explicamos as portas polas 

que ten que acceder  cada grupo de alumnado: 

 

Porta 1: 1º ESO B 

Porta 2: 1º ESO A, 1º ESO C, 2º ESO A, 3º ESO A e 4º ESO A. 

Porta 3: 2º ESO B, 3º ESO B e 4º ESO B. 

No seguinte plano podedes ver a ubicación de cada unha delas: 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

As portas do centro estarán abertas ás 8:45 pola mañá e ás 16:00 pola tarde. O 
alumnado, segundo vaia chegando ao centro irá cara á súa aula. 

A saída será as 14 pola mañá e ás 17:50 pola tarde. 

 

ORGANIZACIÓN DAS AULAS 

Durante este curso escolar imos ter tres grupos de 1º de ESO e dous grupos 

de cada un do resto dos niveis desta etapa educativa. Foi necesario empregar 

as aulas de plástica, a de tecnoloxía e a sala de uso múltiples como aulas de 

grupo. A biblioteca imos ter que empregala durante doce períodos lectivos 

como aula para facer un desdobre.  

A distancia interpersoal nas aulas será, como mínimo, de 1,5 metros e non foi 

necesaria a instalación de mamparas en ningunha aula. Tivemos que solicitar 

pupitres á Consellería de Cultura, Educación e Universidade e acabamos de 

recibilos. 

 

MEDIDAS DE HIXIENE E DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 O uso da máscara é obrigatoria en todo momento para o persoal do 

centro e o alumnado de Educación Primaria e Secundaria. En Infantil 

empregarase sempre que sexa posible.  



 

 
 

 

 O alumnado traerá unha máscara de reposto e un estoxo específico 

para gardala (pode ser unha bolsa de tea ou un neceser, por exemplo). 

 Cando pase o tempo máximo de utilización da máscara (a maioría de 

fabricantes de máscaras recomendan 4 horas) o alumno/a substituirá a 

máscara pola de recambio. 

 Non usar a máscara está tipificado como unha falta leve, que segundo o 

caso pode chegar á suspensión do dereito de asistencia a clase. 

 O alumnado traerá a súa propia botella de auga pois non será posible 

beber directamente das billas dos servizos nin botar auga. 

 É importante que todos os obxectos persoais do alumnado veñan 

identificados co seu nome e apelidos. 

 Haberá dispensadores de xel hidroalcohólico en todas as aulas, aseos e 

resto de estancias. Todo o alumnado e persoal lavará as mans á 

entrada, ao ir ao aseo, merendar, etc. Tamén haberá en todas as 

estancias desinfectante e papel. 

 As portas e fiestras das aulas estarán abertas continuamente o máximo 

que permitan as condicións climatolóxicas. 

 O alumnado non compartirá material, merendas, etc. Tan só aquel 

imprescindible que considere o profesorado, e que deberá ser 

desinfectado ou posto en corentena antes do seu uso por outra persoa. 

 En todos os desprazamentos polo centro o alumnado gardará a 

distancia de seguridade de 1,5 m entre si. 

 Retirouse das aulas todo o mobiliario non imprescindible para aumentar 

a distancia entre pupitres. 

 Haberá un protocolo de limpeza e desinfección, que incluirá unha 

quenda de mañá. 

 O profesorado explicará ao alumnado as medidas de hixiene e 

distanciamento social, adaptados á súa idade. 

 No centro haberá cartelería e sinalización para axudar a cumprir as 

medidas. 

 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 ou corentena. 

 No caso de que durante a xornada escolar un alumno/a comece a 

desenvolver síntomas compatibles coa COVID-19 levarase a unha sala 

separada e contactarase coa familia, quen deberán chamar ao seu 

centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En 

caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061. 

 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as 

instrucións da Autoridade Sanitaria. 

 



 

 
 

 

 
MEDIDAS DE ACCESO AO CENTRO 

 A atención ao público público da secretaría do centro será con cita 

previa entre as 9:15 e 13:15. Non se darán citas nos horarios de recreo 

e cambios de clase. 

 Os horarios do transporte escolar non varían. 

 A beirarrúa dereita de acceso ao centro (a que ten a marquesiña) queda 

reservada, durante os horarios de entrada e saída, para o alumnado 

usuario do transporte escolar. 

 Rogamos que nos accesos ao centro educativo se respecte sempre a 

distancia de 1,5 m con outras persoas, que non se fagan aglomeracións 

e que non obstaculicen o paso. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 Recomendamos encarecidamente que todos os proxenitores instalen no 

seu teléfono a aplicación abalarMóbil para facilitar a comunicación co 

centro e o profesorado. 

 As reunións de titoría serán sempre por teléfono ou videoconferencia, 

agás que dende o centro se considere imprescindible a presencialidade. 

Será necesario solicitar cita e recomendamos que se faga a través da 

aplicación abalarMóbil.  

 
MEDIDAS PEDAGÓXICAS E EMOCIONAIS 

 O profesorado terá en conta as aprendizaxes non adquiridas durante o 

3º trimestre do curso pasado. 

 Levarase a cabo un plan de acollida para ter en conta os aspectos 

emocionais do alumnado nesta volta ao cole diferente á habitual. 

 Ao comezo do curso prepararase a aula virtual e formarase ao alumnado 

en ferramentas dixitais para estar preparados no caso de pasar a un 

ensino non presencial. 

 

 
Agradecemos de antemán a colaboración e comprensión de todos, 
fundamental para saír da situación na que nos atopamos. 

 

Saúde e saúdos. 

Miño, 22 de setembro de 2020 

O equipo directivo 

 


