
IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

MEDIDAS TOMADAS POLO CENTRO

 Tódolos postos escolares estarán a 1,2 m de distancia entre si ou separados por
mamparas.

 A partir das 08:20 , e das 16:10 os martes, as aulas estarán abertas para que o alumnado 
acuda directamente e se eviten aglomeracións no patio, vestíbulo ou corredores.

 Nas saídas, o profesorado supervisará que se eviten aglomeracións e os estudantes 
abandonen o centro con orde e mantendo a distancia de seguridade.

 En tódolos espazos do centro estarán indicados sentidos de desprazamento. 

 Sempre que existan dúas portas na aula, unha será de entrada e outra de saída.

 Os estudantes das aulas da metade frontal do centro entrarán e sairán pola porta
principal. Os estudantes das aulas da metade posterior entrarán e sairán pola porta de
emerxencia da fachada posterior.

 Haberá dous horarios de recreo, de maneira que en cada un só sairá a metade 
aproximadamente do alumnado. Cada nivel de ensino terá asignado para o recreo un espazo do 
centro, no que haberá un docente de garda.

 Só se poderá comer fóra do edificio nos patios, que contan con áreas cubertas en caso de 
chuvia.

 A cafetería seguirá as normas de seguridade aplicables aos establecementos de restauración.

 Os aseos teñen reducido o seu aforo, e habilitarase un sistema para evitar que se supere. 

 Aínda que o protocolo establece unha ventilación mínima de 15minutos ao inicio da
xornada, durante o recreo, e nos cambios de clase, as fiestras permanecerán abertas todo
o tempo que sexa posible. 

 Tódolos espazos do centro teñen a dotación establecida pola Consellería: xel 
hidroalcohólico, papel, papeleiras de pedal.

 Durante a xornada lectiva persoal de limpeza encargarase de desinfectar zonas comúns, e 
rematada a xornada escolar desinfectarase todo o centro.

 Os baños serán desinfectados despois de cada recreo.

 Está habilitado un espazo co único fin de manter illado ao alumnado que presente 
síntomas compatibles coa covid-19.

 Tódalas materias terán, como obriga o protocolo da Consellería, unha aula virtual que se
terminará de preparar ao longo de setembro. Nos primeiros días de curso, o
profesorado presentará esta aula ao alumnado, que se familiarizará co seu uso.

 Nos primeiros días de curso o profesorado titor revisará a situación de cada alumna e
alumno en relación á dispoñibilidade de medios materiais para o posible seguimento de
ensino a distancia. Recollida a información, deseñarase un plan para garantir que a
totalidade do alumnado estará atendido ante unha hipotética suspensión parcial ou total  da
actividade lectiva presencial, ou ante unha situación de corentena.

 O plan de adaptación á situación covid-19 no curso 2020-2021, estará  dispoñible na
páxina web do centro.
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No centro hai un grupo covid:
Pilar Tobar Quintanar, coordinadora (directora) 
Cruz Presas López (orientadora)
Rosa Quintela Sende (vicedirectora)

RELACIÓN ENTRE AS FAMILIAS E O CENTRO

Como norma xeral, e segundo establece o protocolo da Consellería, as familias non deben 
entrar no instituto.

No horario do profesorado figurará como sempre unha hora de atención ás familias. Estas
titorías serán telefónicas, por correo electrónico.  E n casos excepcionais se autorizarán
entrevistas presenciais. Para iso, as familias presentarán con antelación unha solicitude
facendo constar os motivos polos que entenden que a reunión debería ser  presencial, e a
dirección do centro responderá trala súa análise.

Nos primeiros días de curso as persoas titoras comprobarán que os datos de contacto son
correctos e que as familias reciben a información pola plataforma AbalarMóbil.


