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 INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS 

 

Prezadas familias, 

 Agradecemos todo o esforzo que fixéchedes durante o pasado curso 

escolar en materia de prevención de contaxios. 

 

Comezamos un novo ano escolar onde a responsabilidade individual de 

todas as persoas que formamos a comunidade educativa do IES A Cachada 

(familias, alumnado, persoal docente e non docente…) segue a ser fundamental 

para ter un curso o máis seguro posible. 

 

Por isa razón, é imprescindible que sigamos as recomendacións sobre 

prevención e hixiene recollidas na normativa elaborada no centro,  como 

resultado da aplicación do protocolo do 6 de xullo do 2021 de adaptación ao 

contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia. 

 

 Moitas grazas pola vosa colaboración e, de novo,  moito ánimo. 

 

O Equipo Directivo. 

 

1. Que debe ter en conta o alumnado  día da presentación? 

● As familias comprobarán na casa, a través da enquisa de autoevaluación 

clínica-epidemiolóxica da Covid, que o alumnado non teña ningún síntoma 

compatible coa Covid-19. De presentar algún dos síntomas, poñerase en 

contacto co instituto para comunicalo e non asistirá á presentación. 

● O alumnado deberá traer bolígrafos e unha libreta. Os libros repartiranse ao 

longo das próximas semanas, seguindo as instruccións do profesorado titor. 

● O alumnado traerá da casa un pequeno kit que incluirá un bote pequeno de 

xel hidro alcohólico ou desinfectante, un pano desbotable ou paquetes de 

kleenex, ademáis dunha mascarilla de resposto nun estoxo no que figure o 

nome da persoa á que pertence. 

● Levará a mascarilla colocada correctamente en todo momento,  tanto no 

exterior como no interior do centro.  

2. Que debe levar o alumnado ao centro durante o presente curso escolar?: 

● As familias supervisarán que o alumnado leve sempre na mochila un kit que 

incluirá un bote pequeno de xel hidro alcohólico ou desinfectante, un pano 

desbotable e paquetes de klenex para manter limpa a súa mesa e silla, 

ademais dunha mascarilla de resposto metida nun estoxo co seu nome 

escrito no mesmo. 

● Material escolar propio pola imposibilidade de compartilo co resto do 

alumnado. 
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3. Como poden colaborar as familias  na prevención dun gromo?: 

● O principal é concienciar  ao alumnado a importancia de seguir as indicacións 

recibidas no centro. 

● No inicio de curso deberán cubrir e entregar o documento de Declaración 

responsable sobre o compromiso de realizar a Enquisa de autoevaluación 

clínica-epidemiolóxica da Covid. 

● Para a detección precoz no alumnado, as familias realizarán unha avaliación 

aos seus fillos/as dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes 

son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen 

que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase unha enquisa 

de autoavaliación clínico-epidemiolóxica que debe realizarse, cada mañá, 

antes da saída da  casa.  

● No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado 

non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente 

co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas 

membros do equipo COVID do instituto. Para a xustificación da ausencia, 

non será necesario ningún documento médico, abondará co comprobante 

dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán 

a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de 

absentismo escolar.  

● Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-

19, o alumnado que conviva con elas non poderá acudir ao centro ata que 

se coñeza o resultado da PCR  (deberá chamar ao centro e comunicalo a 

algún membro do equipo “Covid”.A persoa afectada ou a súa familia 

comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.  

● Tampouco asistirá ao centro o alumnado que se atope en illamiento ou que 

estea en corentena domiciliaria por diagnóstico da Covid-19 ata que reciba 

a autorización sanitaria para poder incorporarse á actividade lectiva.  O 

resultado negativo da proba da Covid-19 comunicarase ao centro o día anterior 

a súa reincorporación ao centro. 

● Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-

2 nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, 

contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá 

presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará 

consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a 

consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, dende 

o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar a 

aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu 

traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidro 
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alcohólico, mascarillas quirúrxicas, luvas, papeleira de pedal e panos 

desbotables. 

4. Como comunicará o centro  calquera información ás familias durante o 

curso escolar?: 

● Mensaxe a través de “Abalarmóbil”. 
● Páxina web do centro. 
● Contacto telefónico. 
5. Que facer si unha familia ten que comunicar incidencias ou ausencias ao 

equipo COVID do centro?: 
● Chamar ao teléfono do centro: 881866717 (preguntar por algún membro do 

equipo Covid) 

● Enviar un correo electrónico ao centro: ies.acachada@edu.xunta.es 

6. Como facer para solicitar unha titoría?: 

● Será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles habituais: 

contactando por vía telefónica co centro, comunicándoo o alumnado ao 

profesorado titor ou a través da aplicación “Abalarmóbil”. 

● Empregaranse os seguintes sistemas: 

● Telefónico (na hora indicada no horario do profesorado titor ou nunha 

hora establecida polo mesmo) 

● Telemático (se así o considera o profesorado titor), usando a 

plataforma “Webex”. 

● Presencial: Soamente indicado para os casos nos que o uso dos dous 

primeiros sistemas fora imposible ou cando as circunstancias requiran 

unha xuntanza presencial. Neste caso, a xuntanza levarase a cabo na 

sala de reunións da zona de dirección, debidamente ventilada e 

garantindo as medidas prevención (máscara, hixiene de mans, distancia 

social e, se fora necesario, mampara). Se na reunión fora preciso 

amosar algunha proba escrita, solicitarase con anterioridade, para 

poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. 

7. Como solicitarán as familias unha cita con calquera membro do equipo 

directivo?: 

● Por vía telefónica, chamando ao centro. No caso de non poder atendelos no 

momento da chamada, poñerémonos en contacto coa familia  en canto sexa 

posible (prégase comunicar o número de teléfono ao persoal de conserxería  e 

o nome da persoa que chama) 

● Enviando un correo electrónico ao centro. 

● Con cita previa (poñeríamonos en contacto dende o centro coa familia) no 

caso de ser necesario por algunha cuestión urxente.  

● Non se atenderá a quen  non teña cita previa. 

8. Cales son as normas máis importantes que debe seguir o alumnado? 
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● Deberá usar a mascarilla obrigatoriamente durante  toda a xornada lectiva 

ao igual que o resto do persoal docente e non docente (non se permiten as 

mascarillas con válvula nin o uso de pantallas). 

● Circular sempre pola dereita, respectando as sinalizacións verticais e os vinilos 

do solo. 

● Ao entrar ou saír do insituto ou dunha aula hixienizara as mans co xel hidro 

alcohólico. O centro conta con dispensadores de xel hidro alcohólico nas 

aulas e nos pasillos.  

● No caso de usar transporte escolar, o alumnado deberá sentarse sempre 

no mesmo sitio, tanto na viaxe de ida coma no de volta. 

● Na aula terá un sitio fixo asignado para todo o curso. Os cambios soamente 

poden ser  autorizados dende a dirección do centro. 

● Non saír da aula nos cambios de clase, tendo que permanecer no seu sitio. 

● Respectar  as normas de uso  e as quendas de entrada aos aseos e á 

cafetería. 

● Non compartir ningún material escolar ou obxecto propio con ningún 

compañeiro/a. 

● Nas saídas da aula para o recreo ou ao finalizar a xornada lectiva diaria, 

seguirá as indicacións do profesorado para que o desaloxo das instalacións 

se faga de forma ordeada. 

● Manter a distancia de seguridade (2 m) cos compañeiros /as E 

PERMANECER NAS ZONAS ASIGNADAS A CADA NIVEL durante o recreo. 

9. Que sistema de ensinanza utilizará o centro no caso de cese da actividade 

lectiva presencial?: 

● Toda a actividade lectiva non presencial levarase a cabo a través da AULA 

VIRTUAL DO CENTRO .Todo o alumnado ten unha conta asociada ás 

materias do seu grupo para recibir os contidos e actividades correspondentes. 

Durante as primeras semanas de curso o alumnado familiarizarase no seu uso. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/DNA……………………………………………………………………..con DNI………………… 

(PROXENITOR 1) 

 

D/DNA……………………………………………………………………...con DNI………………… 

(PROXENITOR 2) 

 

 

Como responsables legais do alumno/a………………………………………………………….. 

matriculado no curso……………..da ESO. 

 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE QUE, 

 

(    )  Recibiron do centro, a través da páxina web, a información específica sobre a COVID-

19 recollido no Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021/22. 

 

(  ) Comprométense a realizar ao alumno/a a enquisa de autoavaliación clínica da COVID-

19, e 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 PCR e 

sexa negativo, comunicando esas circunstancias a algunha das persoas membros do 

equipo COVID. 

 

(     )  Comprométense a comunicar ao centro calquera caso confirmado  ou sospeitoso de 

padecer a COVID-19 no seu entorno familiar ou social máis cercano. 

 

 

En _________________________________, a ___ de __________ de 2021.   

 

 

 

Sinatura 
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ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa (FAMILIAS, PERSOAL DOCENTE 

E NON DOCENTE) poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus.  

 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19 

Presentou nas últimas dúas semanas? sí Non 

Síntomas respiratorios Febre maior de 37,5 ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas Fatiga severa (cansanzo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sí Non 

Conviviu nos últimos 10 días? Cunha persoa CoVID-19 -
confirmado? 
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