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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Segundo as Instruccións do  30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación 

Formación Profesional e Innovación Educativa en relación as medidas educativas que se 

deben adoptar no curso académico 2020/2021, o equipo directivo elaborará un “Programa 

de Acollida”. 

O presente documento ten por obxecto desenvolver en base ás instruccións citadas e ao 

Protocolo de adaptación COVID-19 do IES FERMÍN BOUZA BREY para o reinicio da 

actividade académica presencial o vindeiro 23 de setembro. Este documento será presentado 

ao Consello Escolar do centro e desenvolverase nas dúas primeiras semanas do curso, coa 

organización de actividades globalizadas que informen, polo menos, dos seguintes aspectos: 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.  

b) Actuacións de prevención, hixiene protección. 

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria 

para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non 

presencial. 

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades 

grupais de acollida e cohesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Páxina  4 de 19 

 

 

 

 

2.  NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

2.1 Inicio do curso 

 

23 DE SETEMBRO 

 

ALUMNADO DE 1º DA ESO: 
 

–  9:00h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a A e 
a L 

–  9:15h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a M e 
a Z 

 
ALUMNADO DE 2º DA ESO 
 

–  9:30h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a A e 
a L 

–  9:45h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a LL e 
a Z 

 
ALUMNADO DE 1º DE BACH 
 
 -    10:00 h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a A e 
a M -     10:15h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a N a 
a Z. 
 
 
ALUMNADO DE PRIMIERO DE CICLOS. MEDIOS E SUPERIORES 
 

–  9:30h. 1º C.M. Electromecánica de vehículos automóbiles 
–  10:15 h. 1º C.M. de Mantemento. 
–  11:00 h.1º C.S. de Mecatrónica 
–  12:00h. 1º C.M. Instalacións Eléctricas e Automáticas. 
–  12:45 h. 1º C.S. Automatización e Robótica Industrial. 
–  13:00h. 1º C.M Baloncesto 
–  13:30. 1º C.S. Baloncesto 
–  16:30. 1º C.M Vela 

 
 Todo o alumnado de FP se dirixirá directamente o salón de actos. 
 
24 DE SETEMBRO 
 

3º DA ESO 
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–  9:00 h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a A e 
a M 

–  9:15h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a N e 
a Z 
 

2º BACH 
 

–  10:00 h. Todo o alumnado 
 

 
2º CICLOS MEDIOS E SUPERIORES 
 

–  9:30h.     2º C.M. Electromecánica de vehículos automóbiles. 
–  10:15h    2º C.S. Automatización e Robótica Industrial. 
–  12:00 h   2º C.M. Mantemento 
–  12:45 h.  2º C.S. Mantemento. 

  
25 DE SETEMBRO 

 

4º ESO 
–  9:30 h. Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a A e 

a Ñ 
–  9:45h Alumnado coa primeira letra do primeiro apelido comprendida entre a O e a 

Z 
 

FP BÁSICA 
 

 - 10:00 h. 1º FP Básica  
 - 10:30 h  2º FP Básica 
 

ENSINANZAS DEPORTIVAS 
 

 - 11:00 h. Todo o alumnado do Ciclo Inicial 
 - 11:30h . Todo o alumnado do ciclo superior. 
 

INSTRUCCIÓNS PARA TODO O ALUMNADO. 
 

–  Todo o alumnado manterá 1,5m de separación dentro do recinto escolar. 
–  Só se permite a entrada o recinto escolar o alumnado. Os familiares evitarán entrar 

o recinto a non ser en un caso de extrema  necesidade e con autorización previa da 
dirección. 

–  Nada máis entrar o interior do instituto todo o alumnado seguirá as instrucións do 
profesorado situado na entrada e que indicará a cada alumno/a a que aula se debe 
dirixir. 

–  Todo o alumnado deberá estar coa mascarilla posta en todo momento e utilizará o 
xel hidoralcoholico na entrada das aulas. 
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2.2 Uso da máscara 

 

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras 

durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que  se  cumpra  

coa  distancia  de  seguridade.  Será obriga  do alumnado  levar unha segunda máscara de 

recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no 

comedor. 

A  obrigación  contida  no  apartado  anterior  non  será  esixible  para  as  persoas  que 

presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo 

uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de 

autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a 

súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 

facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

 

2.3 Horarios de entrada e saída 

 

O horarios de entrada e saída ao centro serán os seguintes:  

1º,2º,3º da ESO e 1º e 2º de FPB Entrarán ás 8:50 e sairán as 14:25. O resto dos grupos tanto 

da ESO como Bacharelato e Ciclos formativos entrarán ás 9:00 e sairán ás 14:30. 

Os martes, a entrada pola tardes será ás 16:20 horas para 1º,2º,3,º e FPB, e ás 14:30 para o 

resto de grupos da ESO, BAC e Ciclo Formativos (os ciclos será a  hora de entrada os martes e 

resto de días que teñan clase polas tarde) 

No caso do horario de saída, poderá anticiparse a hora de saída dalgúns grupos para evitar as 

aglomeracións. 

O alumnado do centro de calquera ensinanza, ao entrar no centro dirixirase a 

aula/taller/laboratorio/ximnasio que lle corresponda, gardando todas as medidas preventivas 

xerais do centro (circulacións marcadas ou pola dereita, máscara, distanciamento, non contacto 

con outros grupo, hixiene...) e as que poidan ser específicas dunha aula especial se é que se 

dirixe a unha destas aulas. Ao chegar a aula sentarase e agardará a chegada do seu profesor/a 

mantendo as distancias e o resto de normas de actuación. 

O profesorado de garda garantirá que o anterior se cumpra. 
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A máxima concentración de alumnado producirase no horario de mañá, e os martes pola 

tarde. No comezo da xornada, tanto matinal como de tardes, todo o alumnado entrará por 

calquera das entradas ao centro indistintamente.   

Non se permitirá que o alumnado na saída quede formando agrupacións no recinto do centro 

ou que xogue no mesmo, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 

A forma de saída é a seguinte: 

O profesorado que teña clase a última hora, acompañará ao alumnado ata a porta de saída 

vixiando que cumpran as normas do centro. O alumnado de ciclos poderá saír sen 

acompañamento pero si vixiado polo profesor, que estimará a necesidade de acompañamento se 

se incumpren as normas do centro.  

Nos ciclos formativos o profesorado terá que chegar 10 min antes para o control das 

aulas/talleres debido ao valor do material onde non poden quedar solos os alumnos. O alumnado 

non poderá chegar antes deses 10 minutos. 

 

2.4 Entrada e saída de alumnado transportado 

 

Os autobuses do transporte escolar deixan ao alumnado fóra do recinto escolar, e segundo 

van chegando, este alumnado vai accedendo ao centro. Dado que este alumnado empeza a 

chegar a partir das 8:30 horas, será o profesorado encargado da vixilancia (o que se indica no 

apartado seguinte) o que regule o seu acceso ao centro. A saída do centro será realizada como o 

resto do alumnado, e unha vez fora do recinto escolar este alumnado subirá ao seu autobús. 

 

2.5 Movementos de circulación a través do centro 

 

Nos corredores de todo o centro haberá establecidos sentidos diferentes de circulación en 

ambas marxes do corredor de  maneira (pintados sobre o chan) que haberá que seguir, de non 

existir estas marcas seguirase a regra xeral que é a seguinte:  as  persoas  deberán  desprazarse 

pola  dereita  de  forma  individual (como  os  vehículos na  estrada) respectando a distancia de 

seguridade, así mesmo haberá marcas para a espera nos accesos a diferentes espazos (baños, 

cafetaría, conserxería, secretaría...) coas distancias e indicacións para o uso das mesmas. 

 2.5.1. Procedementos para o cambio de aula 
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a) Non se poderá saír aos corredores nos cambios de clase, nin se poderá ir ao baño sen 

autorización, sendo estes comportamentos obxecto de aplicación de medida disciplinaria. 

b) Nos cambios de clase o profesorado encargarase da ventilación da mesma. 

c) Procurarase reducir ao mínimo os desprazamentos do grupo polo centro, facilitando 

no posible que sexa o profesorado o que acuda á aula de referencia. 

d) Cando haxa que ir a un aula específica (música, tecnoloxía, informática, educación 

física, etc.) o alumnado permanecerá no seu pupitre esperando ao profesor ou profesora da 

materia. 

e) As entradas e saídas da aula realizaranse de forma ordenada e continua, de 1 en 1, 

deixando a distancia de seguridade. 

f)      Os profesores de ciclos esperarán a chegada doutro profesor e no seu caso a un profesor 

de garda, de non chegar ningún dos dous, procederá a sacar ao alumnado da aula (dado o valor e 

perigosidade do material dos talleres ou aulas taller) para unha zona ampla onde se poidan 

respectar as normas de seguridade e acto seguido poñerao en coñecemento do profesorado de 

garda ou de non haber profesorado de garda dispoñible poñerao en coñecemento de alguén do 

equipo directivo. 

  

2.6. Xestión dos baños e aseos 

 

Estarán habilitados no edificio principal un baño de rapazas e outro de rapaces en cada planta 

do edificio 1, así como outro baño na planta baixa do edificio 2, o uso dos mesmos será 

obrigado para o alumnado que se encontre nesa planta durante as clases, se é no recreo 

empregarase tamén estes baños de referencia, solicitarase autorización para acceder aos baños 

de planta 1ª e 2ª ao profesor de garda dos baños da planta baixa non podendo acceder a cada 

planta mais de 2 alumnos/as e non podendo acceder sen autorización.  

En todos os baños do centro existirá xabón de mans e un dispensador de papel desbotable. A 

limpeza dos mesmos realizarase polo menos dúas veces ao día, quedando reflectida esta limpeza 

no cadro de control establecido para tal efecto. Nos baños existirá material de desinfección para 

ser utilizado polos usuarios voluntariamente 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro (comezo e remate da xornada lectiva), 

haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos, garantindo que se cumpre a distancia 



 Páxina  9 de 19 

 

 

de seguridade nas ringleiras de entrada e saída. O uso dos baños do alumnado estará limitado a 1 

alumno/a. O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e a saída do mesmo, e o profesorado 

de garda alí presente lembraralle esta medida de hixiene. Para o caso dos baños do profesorado, 

o aforo máximo será tamén de unha persoa. 

As persoas que non teñan a condición de persoal do centro ou de alumnado, unicamente 

poderán usar o baño do alumnado da entrada do edificio principal, xunto á secretaría do centro. 

Alumnado e baños aos que se  debe acceder por grupos: 

1º BacH A-B-C. Baños da planta baixa do edificio 1 

1º ESO A-B-C e FPB. Baños da primeira planta do edificio 1. Co permiso do profesor que 

controla os baños da planta baixa (so un  rapaz e unha rapaza como máximo). 

2º-3º ESO A-B-C. Baños da segunda planta do edificio 1. Co permiso do profesor que 

controla os baños da planta baixa (so 1 rapaza e unha rapaza como máximo). 

4º ESO A-B e 2º Bach A-B. Baños da planta baixa do edificio 2. ( con permiso do profesor 

de garda) 

Ciclos Formativos. Baños da planta baixa do edificio 1 e 2 

 

2.7 Horarios e normas nos recreos 

 

Para o alumnado de 1º,2º,3º da ESO e 1º,2º FPB, o horario do primeiro recreo será todos os 

días lectivos de 10:40 a 10:55 horas e o 2º recreo será de 12:35 a 12.55 horas, podéndose 

anticipar a saída ao recreo e/ou retrasar o regreso ás aulas para algúns grupos, se fora necesario, 

para evitar aglomeracións. Inicialmente os recreos faranse ao aire libre, dentro do recinto 

escolar, podendo habilitar outras zonas, como por exemplo, o pavillón se se considera necesario 

e estivera a disposición, sobre todo debido á climatoloxía.  

O horario do recreo de 4º ESO, todo Bacharelato e Ciclos formativos será de 11:30 a 12:00 

coas mesmas condicións que para o recreo dos outros grupos. (Os maiores de idade poderán saír 

do centro) 

Na saída do alumnado, o profesorado de cada grupo acompañará ao alumnado ata o exterior 

de cada un dos edificios, axudado tamén polo profesorado de garda da hora anterior ao recreo e 

de ser o caso dos que entran de garda no recreo. Unha vez no exterior, o profesorado de garda 

desa quenda deberá velar porque se respecten todas as normas establecidas neste protocolo. 
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Na entrada do alumnado, o profesorado de garda velará porque a entrada do alumnado aos 

edificios sexa coas medidas de seguridade e distanciamento correctas. Os profesores da primeira 

hora despois do recreo serán os encargados de velar da circulación dos alumno polas escaleiras e 

corredores do centro así como a entrada nas aulas. As aulas permanecerán abertas. 

Na entrada dos ciclos logo do recreo, o profesorado que teña clase logo do mesmo estará 

esperando uns minutos antes de que remate o recreo e vixiando que o alumnado cumpra coas 

normas de seguridade. 

 

2.8 Titorías 

 

As titorías coas familias faranse preferentemente a través da vía telefónica ou telemática 

sempre que sexa posible. De non ser posible esta opción en casos excepcionais, poderanse levar 

a cabo reunión presenciais atendendo ás condicións de seguridade e utilizando o espazo 

habilitado para tal fin na entrada do edificio. 

En todo caso será necesario solicitar unha cita previa para cada titoría. 

 

2.9 Equipo directivo 

 

Primarán ao igual ca nas titorías as vías teléfonica e telemática sempre que sexa posible. En 

todo caso será necesario solicitar unha cita previa. 

 

2.7 Aseos 

 

Os aseos están situados na planta baixa e na primeira e segunda planta do edificio principal 

así como na planta baixa do edificio 2. 

O uso dos aseos estará limitado a un alumno/a. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída 

do mesmo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o 

aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

 

2.8  Medidas específicas para os grupos estables de convivencia 
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a)       Ao asistir ao centro, debe medirse a temperatura, e realizarse unha hixiene cotiá e 

minuciosa de mans, durante polo menos 60 segundos con xabón e auga ou, no seu defecto, con 

xel hidroalcólico. Debe considerarse que cando as mans teñen suciedade visíbel o xel 

hidroalcólico non é suficiente, e é necesario empregar auga e xabón. Ningunha persoa con 

síntomas debe asistir ao centro. Para a detección precoz no alumnado, realizarán unha auto 

avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha 

infección por SARS-CoV-2 

b)        No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia 

de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios que 

rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que 

recomende médico ou pediatra. 

 

c)      O centro educativo pode establecer mecanismos para a identificación de síntomas no 

alumnado á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores antes de 

comezar o curso. Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas 

compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola 

maña ao centro escolar. 

d)        O uso da máscara será obrigatorio para o alumnado durante todo o tempo de 

permanencia no centro. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así 

como un estoxo específico para gardala en caso necesario. 

e)         Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 

f)         Cando se tusa ou esbirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

g)     Deben usarse tecidos desbotábeis para eliminar secrecións respiratorias e arroxalas 

despois de usar á papeleira. 

h)     O alumnado e profesorado que inicie síntomas no centro debería ser retirado o máis 

axiña posíbel a un lugar separado. 

i)         De forma xeral manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros. 

j)     Asignarase un pupitre, e o alumnado non poderá cambiar de posto, salvo que por 

circunstancias xustificadas así o decida o profesorado. Se se producira ese cambio de posto, 

sempre  se terán que desinfectar as mesas e cadeiras. Durante as clases na aula o alumnado 
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disporase sentado en pupitres orientados nun mesmo sentido e establecerase una distancia física 

mínima de 1,5 metros respecto a todos os postos que o rodeen, medidos desde o centro da 

cadeira. 

k) O ton de voz deberá ser baixo, nunca berrar, sendo recomendable manter o máximo 

silencio posible.  

l) Extremarase a orde nas mesas das aulas, realizando a limpeza e desinfección 

establecidas. 

m) Non se compartirá material de uso propio entre o alumnado sen previa desinfección 

do mesmo. 

n)         O alumnado gardará o seu material no propio pupitre. No caso de ter que achegarse 

ao encerado o xiz ou rotulador terase que desinfectar antes de cada uso. 

o) Os equipos de traballo da aula (ordenador, monitor, teclado, rato mesa, mando 

proxector, etc.) deberán ser usados só polo profesorado e desinfectaranse adecuadamente antes 

de ser utilizados por profesorado distinto. 

p)     As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, 

coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

q)        É  obrigatoria a  hixiene  das  mans  na  entrada e  na  saída  da  aula.  Todas  as  aulas  

disporán dun dispensador de xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta. 

r) Non se poderá saír aos corredores nos cambios de clase, nin se poderá ir ao baño sen 

autorización.     

s)           Nos cambios de clase o profesorado encargarase da ventilación da mesma. 

t)         Procurarase reducir ao mínimo os desprazamentos do grupo polo centro, facilitando 

no posible que sexa o profesorado o que acuda á aula de referencia. 

u)           Cando  haxa  que  ir  a  unha  aula  específica (música, tecnoloxía, informática, 

educación física,  etc.)  o alumnado permanecerá no seu pupitre esperando ao profesor ou 

profesora da materia. 

v)        As entradas e saídas da aula realizaranse de forma ordenada e continua, de 1 en 1, 

deixando a distancia de seguridade. 

w)       Calquera comportamento contrario ás  medidas establecidas en  canto  a  protección, 

hixiene  e  limpeza poderán ser obxecto de posible medidas disciplinarias, incluída a de 
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suspensión do dereito de asistencia ao centro, segundo o marcado na normativa vixente e nas 

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do centro. 

 

3.  ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 

3.1 Prevención 

 

Unha das tarefas asignadas ao Equipo COVID-19 é asegurar que a información sobre os 

protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantada 

nos centro educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

A tal fin os primeiros días, explicarase en profundidade e durante as primeiras semanas do 

curso os titores/as traballarán na adquisición dos seguintes hábitos: 

• Aprender a manipular de forma correcta a máscara. 

• Evitar tocarse ollos, nariz e boca. 

• Hixiene de mans 

• Tapar a boca cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar que se desbotará na papeleira de 

pedal con tapa. Se non é posible, tusir contra a flexura do cóbado. E incidir na 

limpeza de mans posterior. 

• Evitar situacións de contacto físico. 

• Non compartir o material propio. 

• Uso da máscara obrigatorio.  

• persoal docente e non docente comprometerase a realizar a enquisa de autoavaliación 

diariamente para non acudir ao centro con posible sintomatoloxía compatible coa 

COVID. 

• Circulación polos carrís marcados e esperas en zonas delimitas para tal fín. 

• As   familias   comprometeranse   a   realizar   a   enquisa   de   autoavaliación 

diariamente e de non enviar ao alumnado ao centro se presentan algúns dos síntomas 

compatibles coa COVID. 

• Evitar aglomeracións nas entradas e nas saídas ao centro. 

• Puntualidade. 
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• Acceder ao centro con cita previa para titorías ou para contactar co equipo directivo. 

• Regulación do uso dos aseos. 

 

3.2 Hixiene: 

O centro conta cos seguintes elementos de limpeza: 

● Xel hidroalcohólico para todas as aulas (dispensadores de mesa) e na entrada do 

centro e de cada corredor (dispensadores de parede). 

● Panos desbotables en todas as aulas e baños. 

● Pulverizadores desinfectantes en aulas, espazo de illamento e conserxería. 

● Papeleiras de pedal (todas as aulas e espazos comúns) 

● Servizo de limpeza (en horario de mañá e de tarde) 

● Máscaras de protección facial 

 

3.3 Protección: 

• Uso da máscara obrigatorio para o persoal docente, non docente e alumnado en todo 

momento no centro educativo. 

• Mamparas de metacrilato (por poñer en aula de TEC e aulas de informática) 

• Separación física de 1,5m 

• Ventilación dos espazos 

• Zonas de circulación e de espera marcados no chan 

 

4.  ACCIONS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL 

DO ALUMNADO NECESARIA PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA 

MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CASO, NON 

PRESENCIAL. 

 

O equipo COVID do centro a través dos titores de cada grupo, identificará ao alumnado que 

teña dificultades de conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas 

oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios 

telemáticos. 
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A persoa encargada das TIC será a encargada da xestión inicial das aulas virtuais (en 

colaboración cos respectivos titores/as de grupo). 

O coordinador TIC será o encargado de levar a cabo a formación telemática do PFP do centro 

con temática: Webex, Abalar móbil e Aula virtual. 

Dedicaranse tan pronto sexa posible, as sesións necesarias co alumnado para que se 

familiaricen co emprego da aula virtual do centro, aprendan e descargar os materiais e a subir as 

actividades que poidan realizar. 

O profesorado empregará a Aula virtual no ensino presencial para unha correcta preparación 

ante un posible ensino non presencial. 

Os alumnos e as súas familias deberán estar familiarizadas coas distintas vías de información 

e comunicación do centro educativo: 

PÁXINA WEB:  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesbouzabrey/ 

CORREO ELECTRÓNICO: ies.bouza.brey@edu.xunta.gal 

ABALAR MOBIL. (Descargar á aplicación) 

 

5.  ATENCION AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A 

REALIZACION DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESION 

 

Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar, por desgracia, tamén ao 

instituto. Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen contacto físico 

ou transmitir emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas. 

Tanto para profesores como para alumnos supón un cambio  na interacción habitual e require 

dun tratamento específico nas aulas, especialmente dende a titoría. 

•        A  nivel  social  é  importante  que  traballemos  o  tratamento  que  reciben  as  persoas 

contaxiadas. Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de 

comprensión e empatía, debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois calquera 

nós podemos pasar por esa situación aínda sen ter cometido actos imprudentes. Polo tanto, se 

temos a mala sorte de que un compañeiro/a contrae a enfermidade, non podemos culpalo nin 

demonizalo, senón apoiala e coidala emocionalmente. O mesmo temos que facer coas persoas 

que presenten síntomas compatibles, tomar precaucións non implica desprezo e rexeitamento, 

polo que debemos facer actividades de sensibilización neste eido. 
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•        Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a 

difusión de bulos e as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso alumnado para 

que non caia en cadeas de transmisión de información que non estea fundamentada e 

confirmada, estamos nunha época na que se pode ferir a compañeiros/as facendo comentarios en 

torno ao seu estado de saúde que poden alterar a convivencia no colexio. Sucede o mesmo coas 

bromas de mal gusto relacionadas co coronavirus, non cabe dúbida de que o emisor seguramente 

non teña intención ofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as con parentes ou coñecidos 

afectados/as poidan verse violentados por esta situación, polo que temos que intentar evitalas. 

•          A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as 

limitacións que se atopará no retorno ao centro. Será importante transmitir que se trata dunha 

situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e como cidadáns debemos 

cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear o virus e conseguir que todo 

isto acabe. 

•        O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a 

que se exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións, deste xeito 

podemos facelos partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios. 

 


