
  

NORMAS COVID. TITORAS E TITORES:

Como titor/a este curso terás un papel moi importante no correcto desenvolvemento das
clases aínda que sabemos que será unha maior responsabilidade para ti, polo que che
agradecemos con antelación o teu traballo.

Deberás transmitirlle ao alumnado o primeiro día de clase as seguintes medidas, ademais 
de reforzarlles, durante as dúas primeiras semanas, a información, para que a lembren 
durante todo o curso.

1. MEDIDAS HIXIÉNICAS E XERAIS:

Obrigatorio levar máscara en todo momento e en todos os espazos.

Gardar en todo momento a distancia de seguridade de 1,5 metros. 
            
Hixiene de mans. Lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón durante polo 
menos 40 segundos ou con xel hidroalcohólico durante polo menos 20 segundos. Cando as
mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando 
menos 5 veces ao longo da xornada: na entrada e saída ao centro, antes e despois do 
recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. E, sobre todo, despois 
de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con 
posibilidade de estar contaminados.

Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotarán na 
papeleira específica para este fin, ou ben facelo contra a flexura do cóbado.

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca
• Non compartir material de uso propio con ningún compañeiro/a
• En todos os espazos do centro disporase de xel hidroalcóholico, papel e 
papeleiras con bolsa.

Durante a clase haberá que permanecer sentado no sitio asignado polo profesor ou titor. 
En principio, farase por orde alfabética. Este sitio será sempre o mesmo podendo poñer 
unha etiqueta á mesa co seu nome se o precisan. Non poderán xirarse cara ao seu 
compañeiro. Se por motivos pedagóxicos, sanitarios ou calqueira outro fora necesario 
cambiar de sitio algún/-ha alumno/-a, debe facelo o titor, para todas as sesións lectivas.

Cando cambien de aula para algunha materia, cada un deberá desinfectar o lugar que 
ocupe na nova aula co produto que haberá na mesma. O/A delegado/a botará o 
desinfectante nos postos a hixienizar e o/a subdelegado/-a dará un anaco de papel ós 
alumnos correspondentes para que procedan á desinfección do material necesario.

Ventilar as clases o máximo tempo posible, como mínimo cinco minutos entre clase e 
clase, durante o recreo e 15 minutos ao principio da xornada. As ventilacións feitas deben 
anotarse nun cadro de rexistro que haberá na porta da clase.
Cando despois do recreo se teña clase nunha aula diferente á anterior, haberá que 
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levar o material necesario ao baixar ao recreo, pois non se poderá volver á aula a buscalo.

2. OUTRAS MEDIDAS QUE SE LLES DEBEN LEMBRAR:

Deben atender as indicacións do profesorado do centro, así como as indicacións visuais
colocadas polo centro.

Non poderá acudir ao centro ningún/a alumno/a con síntomas compatibles coa 
COVID 19.

Cando cheguen ao centro, entrarán directamente ao edificio e realizarán a hixiene de 
mans antes de subir ás aulas.

As entradas e saídas faranse de xeito escalonado:

Alumnado da ESO: 

Entrada pola porta principal ás 8:45 
Recreo de 11:10 ás 11:40
Saída pola porta do xardín ás 14:05
A tarde dos luns, entrada ás 16:40 e saída ás 18:10 polas mesmas portas que en horario de
mañá.

Alumnado de Bacharelato:

Entrada pola porta principal ás 8:55 
Recreo de 11:15 ás 11:45
Saída pola porta principal ás 14:15
A tarde dos luns, entrada ás 16:30 e saída ás 18:00 pola porta principal.

Recreos:
Para os recreos priorizarase a realización no exterior sempre que as condicións 
climatolóxicas o permitan, independizando espazos por grupo-aula. 

Espazos de recreo: irán rotando mensualmente.

1º ESO:  sempre que non chova, utilizarán a pista.
2º ESO : sempre que non chova , utilizarán o espazo do xardín.
3º e 4º ESO: sempre que non chova, utilizarán o patio exterior arredor da pista e a zona 
cuberta.
Bacharelato: poderán utilizar o vestíbulo do centro, os corredores e/ou o exterior do centro 
en caso de que dispoñan de permiso das familias.

O alumnado poderá comer e beber durante o recreo, estando sen mascarilla o tempo 
imprescindible.
Cando chova, ou cando as condicións meteorolóxicas non permitan estar no exterior, o 
recreo farase nas aulas. 
O alumnado pode estar en pequenos grupos de ata seis persoas, dentro da área asignada 
á súa clase.
En calquera caso, a distancia interpersoal durante os recreos será de 1,5 metros.

Aseos:

• O alumnado utilizará os aseos que estean máis próximos a súa aula, que teñen a 
consideración de baños mixtos. Este curso, excepcionalmente, facilitarase que os 
rapaces vaian ós servicios durante as clases, dun en un, por mor de evitar 
aglomeracións no recreo.



• Permitirase acudir aos baños da planta baixa durante os recreos de forma individual,
sempre baixo a supervisión do profesorado de garda e respectando o aforo máximo 
permitido (3 persoas) indicado na porta.

• No caso de que un alumno se atope mal, con algún síntoma que apunte ao 
COVID, no transcurso da xornada, deberá comunicarllo ao profesorado que estea 
nese momento na clase, a un profesor de garda ou a algún dos membros do equipo 
COVID. 


A día de hoxe non contamos con servizo de cafetería, recoméndase que o alumnado da 
ESO -que non pode saír do recinto escolar durante todo o horario lectivo- traia da casa algo
para comer e beber no recreo. 

3. PORTAS PARA ENTRAR-SAÍR AO CENTRO E/OU SUBIR-BAIXAR ÁS PLANTAS 
E OUTRAS NORMAS DE DESPRAZAMENTO:

O alumnado de bacharelato entrará e saíra pola porta principal.
O alumnado de ESO entrará pola porta principal e saíra pola porta do xardín.

As escaleiras do hall serán as de subida. Para baixar utilizaranse as escaleiras da parte de 
atrás. 

O uso do elevador estará reservado para persoas con problemas de mobilidade.

CIRCULACIÓN /DESPRAZAMENTOS

Nas escaleiras e corredores deberase circular sempre pola dereita, coa máxima fluidez 
posible e mantendo a distancia interpersoal.

Cando haxa que cambiar de aula a outra da mesma planta, circularase sempre pola dereita
do corredor ata chegar á mesma.

Se cambiamos a unha aula de outra planta, colleremos as escaleiras correspondentes de 
subida ou de baixada.

O incumprimento dalgunha das condicións recollidas nos  puntos anteriores ten 
carácter de falta leve, e poderá dar lugar a sancións recollidas no NOF.

4. MEDIDAS EN CASO DUN CONFINAMENTO OU SUSPENSIÓN DE CLASES:

Como titor/a deberás asegurarte que todos os teus titorandos comprenden as medidas 
telemáticas (funcionamento da Aula Virtual, videoconferencias, correo electrónico, etc...) 
que se tomarán en caso de novo confinamento ou suspensión das clases. Para elo 
organizaremos unas xornadas informativas durante as primeiras semanas de clases.

Deberás ter unha lista cos correos electrónicos das familias dos teus alumnos así como 
polo menos un numero de teléfono que estea sempre operativo (Importante por se o equipo 
COVID ten que poñerse en contacto coa familia dun alumno). Terás tamén unha lista do 
alumnado que non ten internet nin ordenador e terás que ter en conta isto e comunicarllo ao
equipo de profesores para que estean informados e á dirección para que lle poidamos 
proporcionar unha solución.

5. COMUNICACIÓN DAS TITORAS/ES COAS FAMILIAS:
 
A familia concertará unha cita preferentemente a través de abalarMóbil 
directamente co seu titor/a.  Podería tamén utilizar o correo electrónico do centro: 
ies.adormideras@edu.xunta.gal, sinalando no asunto con que profesor queren solicitar a
cita ou ben chamar por teléfono ao Centro (881880086).


