
Prezadas familias:

O IES Agra de Raíces desexa dar a benvida ao novo curso escolar á comunidade educativa do
centro.  Como sabedes,  o respecto ás medidas preventivas en materia de saúde pública fixadas no
Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o período lectivo 2020-2021 impide o desenvolvemento ordinario das habituais dinámicas de
apertura  de  curso,  entre  as  que  se  atopan  as  reunións  presenciais.  Estas  serán  suplidas  polas
comunicacións  individuais  das  familias  co/a  titor/a  de  cada  grupo  a  través  do  teléfono  ou  de
videoconferencia. Non obstante, é preciso sinalar que, para tramitar unha entrevista, ben co/a titor/a,
ou ben con outro/a profesor/a, débese solicitar cita previa a través do teléfono do instituto ou do correo
electrónico do docente en cuestión. O impreso de solicitude de reunión atópase publicado na páxina
web do IES Agra de Raíces. 

Asimesmo, tamén é necesario solicitar cita previa para acudir ao centro a efectuar calquera
outra  xestión  (académica,  administrativa,  de  acompañamento  ao  alumnado  para  a  asistencia  a
consultas  médicas…),  evitando  en  todo  momento  a  entrada  de  persoal  externo  ao  instituto  nos
momentos de recreo, para impedir, deste xeito, a confluencia co alumnado que se atope nese momento
nos patios exteriores. 

Por  outra  banda,  é  fundamental  non  enviar  a  clase  aos  alumnos  que  presenten
sintomatoloxía compatible coa COVID-19 e  chamar ao instituto para avisar da ausencia dos
estudantes e  dos  motivos  da  mesma.  Nestes  casos,  a  notificación  verbal  da  familia  opera  como
xustificación plena para validar as faltas de asistencia. 

Ademais, solicitamos a vosa colaboración no labor de concienciación do alumnado sobre a
necesidade de respectar de maneira escrupulosa as medidas de hixiene e protección  fronte  á
COVID-19: emprego constante da máscara, substitución por outra de reposto cando esta se molle ou
despois das clases de Educación Física, utilización sistemática do xel hidroalcohólico, mantemento da
distancia  social  en todo momento,  e especialmente nos intres de recreo (onde a organización por
grupos  estables  e  a  separación  dos  seus  integrantes  é  crucial),  nos  que  o  alumnado  debe  evitar
compartir  alimentos.  É  preciso  incidir  tamén  na  penalización  como  falta  leve  no  caso  de
incumprimento destas medidas, que pode conlevar expulsións de entre un a tres días. 

O respecto ás normas de funcionamento do centro e ás pautas de prevención establecidas
tórnase imprescindible para o desenvolvemento seguro deste curso escolar. De aí a nosa insistencia á
hora de procurar unha coordinación efectiva entre o centro e as familias. 

Moitas grazas a todos/as pola vosa colaboración e compromiso. 

D.  /  Dna.  ,  pai,  nai  ou

representante  legal  do  alumno/a

 do  grupo  ,

confirma  ao  titor/a

  a recepción da

presente circular informativa. 
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