
 

 

Estimadas familias 

Desde a dirección do IES Fermín Bouza Brey queremos trasladar a seguinte información a toda 

a comunidade educativa. 

- A dirección do centro dende o confinamento e, especialmente no verán  en colaboración 

coa Consellería de Educación,  leva esforzándose por mellorar as instalacións do centro 

a través da realización de distintas obras coa finalidade de aumentar os espazos do 

centro (tan necesarios nestes tempos). A súa vez levamos dous meses realizando, 

adaptando e modificando continuamente as instrucións que nos chegan dende a 

Consellería de Educación, pero chegamos a este punto e non vemos que poidamos 

seguir sen que  a Consellería se pronuncie e nos facilite os medios para poder cumprir 

coa normativa actual. 

- Nesta situación non podemos garantir que se cumpran as medidas de seguridade e polo 

tanto non podemos informar con certeza de que se vaian cumprir as datas de inicio do 

curso previstas pola Consellería de Educación. 

- Estamos á espera da solución que nos aporten dende a Consellería tanto de medios 

materiais como persoais para poder empezar as clases seguindo o protocolo establecido 

para tal fin. 

- Sen saber cando se dará unha comunicación coas solucións que propón a Consellería 

non podemos dar unha información fiable e polo tanto preferimos non aumentar a 

situación de confusión, razón pola que non podemos facer públicas as datas de incio 

de curso, horarios... ao respecto. É posible que todos os prazos se retrasen. 

- Queremos poñer no seu coñecemento que calquera avance con respecto ao inicio de 

curso e demais información salientable sobre as instrucións  publicarase na Web do 

centro. 

- A previsión era publicar o luns os seguintes documentos (esta idea está expensas dos 

cambios que nos comuniquen dende a Consellería, é posible que se retrase a data de 

publicación):  

 * Plan de Adaptación ao contexto Covid 19 

 * O plan de acollida 

 * O plan de contixencia        

- Estes plans será necesario lelos detidamente porque serán os que nos axuden no día a 

día a saber que e como podemos facer a partires de agora en relación ao noso centro e 

á nova situación. Esperemos non ter que facer modificacións substanciais nos mesmos 

por moito que nos sorprendan as solucións que nos aporten dende a Consellería de 

Educación. 

- Publicaranse os horarios dos grupos e días de comezo do curso en canto 

teñamos a información necesaria e o medios para dispoñer a organización do 

mesmo. É importante estar pendentes da información da páxina Web do 

centro. 
- Sentimos as molestias que todo isto lles poida ocasionar, estamos traballando para 

poder organizar en tempo e forma pero sobre todo con seguridade. 

Atentamente  

O Equipo Directivo 


