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1. Presentación e datos de contacto 
Fronte a situación na que nos atopamos debemos todos tomar conciencia da necesidade de 

adoptar unha serie de medidas comúns, algo que está condenado ao fracaso sen a colaboración 

das familias, pais e nais dos fillos que estudian no IES Chamoso Lamas. Vaia por diante que nos 

somos profesores e non profesionais sanitarios, que son en realidade nos proporcionan a todos o 

marco de actuación necesario para lograr un entorno escolar seguro. As medidas que aquí se 

establecen teñen especialmente en conta o que ven recollido no protocolo da Consellería. 

A páxina web do centro será a canle oficial de información, polo que debedes estar 

pendentes ás novidades que vaiamos engadindo. Nesta ubicación podedes atopar un protocolo 

oficial do centro. Ademais, os avisos importantes e comunicacións faranse a través de ABALAR, 

polo que é conveniente que o teñades instalado antes do inicio do presente curso. Hai titoriais na 

páxina da Xunta de Galicia que poden servir de axuda:  

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/publicados-nuevos-videotitoriais-para-

docentes-y-%20familias-uso-de-agueiro-comunidades 

O equipo directivo e todo o persoal do centro están á súa disposición para resolver calquera 

inquedanza que lles poida xurdir. 

 

PÁXINA WEB: www.edu.xunta.gal/centros/ieschamosolamas 

TELÉFONO DO CENTRO: 988 78 83 80 

CORREO ELECTRÓNICO: ies.chamoso.lamas@edu.xunta.gal 

 

Director: José Manuel Vázquez López 

Vicedirectora: María José Rodríguez Feijóo 

Xefe de Estudos de diurno: Martín Cao García 

Xefe de estudos de nocturno: Santiago García Ochoa 

Secretario: José Trino Grande Santos  

 

Equipo COVID  

Coordinador: María José Rodríguez Feijoó 
Profesor 1: Santiago García Ochoa 

Profesor 2: Susana Cadórniga Díaz 
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2. Inicio de curso 

O personal do centro está formado en prevención e hixiene, e o profesorado tamén na aula 

virtual, videoconferencias, etc.. Durante as primeiras semanas de curso se farán unhas sesións 

para que o alumnado coñeza as normas de hixiene e o funcionamento da aula virtual.  

O persoal do centro usará máscara nas mesmas condicións que o alumnado. Ademais, 

unha limpadora pola mañá e dúas pola tarde ocuparanse das tarefas de limpeza e desinfección. 

Durante este curso as familias non poderán entrar no centro nin permanecer nel. Se teñen 

que recoller o seu fillo/a deberán avisar con antelación mediante unha chamada telefónica ao 

centro. As titorías faranse todas de xeito telefónico. 

Según o previsto, o curso comezará os días 23, 24 e 25 de setembro cunhas xornadas de 

adaptación COVID. Serán tres días nos que o alumnado virá unhas horas de forma escalonada por 

cursos para a presentación e a familiarización coas novas medidas da COVID. O horario e os 

cursos de cada día están por determinar e se farán públicos na páxina web do centro. 

 

3. Medidas preventivas e de seguridade 

3.1. Antes de chegar ao centro 

Cada mañá deberá realizarse unha auto avaliación segundo os tests do ANEXO a fin de 

comprobar se existen síntomas compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Se o resultado é 

afirmativo os pais deben poñerse en contacto co seu centro de saúde de referencia e avisar tamén 

telefonicamente ao centro educativo. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na 

casa, o alumno/a non acudirá ao centro e el ou a súa familia contactará inmediatamente co centro 

de saúde de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún 

xustificante médico, abondará co comprobante dos pais ou titores legais. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a, 

durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de 

referencia (teñen unha folla que cubriron na matrícula coas persoas autorizadas nas recollidas) que 

deberá presentarse no centro á maior brevidade posible. Unha persoa da  familia solicitará consulta 

telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o 

pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a 

solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro 

de saúde que teña asignado o centro educativo.  

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, os nenos e 

nenas ou o persoal do centro que convivan con elas NON PODERÁN ACUDIR AO  CENTRO ata 

que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia 

comunicarán o resultado ao COORDINADOR COVID do centro. 
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3.2. Entradas e saídas do centro 
Diúrno. Horariode 8,40ha14,10h,cun recreo de 30 min. Pola tarde respectase o horario de cursos pasados 
de 15,15h a 17,45h. Para a ESO non haberá extraescolares os mércores pola tarde, 2 horas serán lectivas.  
Nocturno. Non haberá cambios no horario.  

ENTRADA SAÍDAS  
(Recreo, mediodía e tardes) RECREO (30 minutos) 

Os alumnos/as entran directamente ás 
aulas, non permanecerán nos corredores. 
As clases comezan ás 8,40h. Soarán 2 
timbres. 
Os alumnos/as da ESO entrarán co 1º 
timbre o os alumnos/as de BAC e FP 
entrarán co 2º timbre, 5 minutos despois.  
Pola tarde tamén soarán dous timbres de 
entrada.  
* As 1as horas en BAC e Ciclos serán de 
45 min.  

Soarán 2 timbres. 
Os alumnos/as da ESO sairán co 1º 
timbre o os alumnos/as de BAC e FP 
sairán co 2º timbre, 5 minutos 
despois.  
O profesorado vixiará desde a 
porta/corredor que a saída do seu 
grupo sexa ordenada e sen 
amontoamentos.  
Pola tarde tamén soarán dous timbres 
de saída.  
* As últimas horas na ESO serán de 
45 min. 

• 1º e 2º ESO.  LUNS, MÉRCORES 
E VENRES no pavillón. MARTES 
E XOVES nas canchas e exteriores. 

• 3º e 4º ESO. LUNS, MÉRCORES 
E VENRES nas canchas e 
exteriores. MARTES E XOVES no 
pavillón.  

• BAC, FP básica e Ciclos fóra do 
recinto escolar. 
Nos días de choiva flexibilizarase 
a medida.  

É importante cumprir os tempos para evitar aglomeracións. 

 

3.3. Medidas preventivas e de seguridade no centro 
Todo o alumnado do centro deberá vir provisto de máscaras e dun xel hidroalcóholico nun 

estoxo. Se a máscara é dun só uso, lembren que hai que cambiala cada catro horas (cambiaríase 

ás XX horas na clase e tirarase na papeleira COVID), se é reutilizable estará posta en todo 

momento, e se cambia por outra similar gardarase a anterior no estoxo, nunca se deixará en 

contacto directo co seu entorno. 

 
É obrigatorio o uso da máscara nas entradas e saídas do centro, nos recreos, nos cambios 

de aula e nas clases de Música, Informática, Laboratorio, Talleres de Tecnoloxía, Aula de Plástica e 

Educación Física (se así o indica a profesora) e tamén cando o profesorado o indique. En todo 

caso, as aulas especiais terán as súas propias normas, establecidas polos profesores que impartan 

estas materias, das que o alumnado estará informado a principio de curso polo profesorado 

correspondente. 

 
Nas aulas, o alumnado estará situado de forma individual mantendo unha distancia dun 

metro que é o que indica o protocolo da Xunta. No momento de sentarse no seu sitio non poderán 

retirar a máscara. En todo caso, non poderán xirarse cara aos seus compañeiros ademais de que 

non poderán compartir material. 

Durante as primeiras semanas de curso, o profesorado/titores, explicarán aos seus fillos as 

medidas de hixiene xerais e as medidas especiais nas diferentes materias e tamén na cafetería e 

na Biblioteca do centro. 

En todos os espazos do centro o alumnado disporá de xel hidroalcóholico, xel desinfectante, 

papel e papeleiras axeitadas á normativa. 
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Estas medidas estarán reguladas e recollidas nas NOF (normas de organización e 

funcionamento do centro), así como tamén medidas sancionadoras no caso de que un alumno non 

obedeza as indicacións do profesorado, xa sexan relacionadas co feito quitar a máscara, ou con 

non manter as distancias de seguridade e outras que atenten contra a saúde. 

Se un alumno non trae máscara quedará illado ata que seus familiares/ titores/ pais lle 

proporcionen unha, mais en ningún caso se permitirá estar no centro a ningunha persoa sen 

máscara, polo que é moi importante que se aseguren que seus fillos traen a máscara ao centro. 

Deben intentar non traer nada de valor ao centro xa que as aulas permanecerán abertas o 

maior tempo posible para airealas. Lembren que os teléfonos móbiles non están permitidos dentro 

do recinto escolar. 

Tampouco estará permitido o intercambio de material entre o alumnado. 

Para garantir a seguridade non haberá durante este curso, a non ser que mellore a 

situación, actividades extraescolares ou complementarias nin viaxes. Aínda así poderá haber 

excepcións, moi puntuais e autorizadas, se se pode garantir a distancia de seguridade cun número 

pequeno de alumnado. Tamén se poderán realizar sempre que sexan de forma telemática. 

As familias deberán facer un traballo de concienciación a seus fillos/as acerca destas 

medidas para facilitar o traballo de todo o persoal do centro durante este curso escolar. 

Se existise algunha circunstancia especial que impida que seu fillo teña posta a mascarilla 

durante o tempo recomendado, deberá comunicalo inmediatamente ao titor/a; esa comunicación 

virá acompañada do correspondente certificado médico e cunha xustificación exhaustiva dese feito. 

No caso de que o alumno non poida facer uso da mascarilla, o centro tomará medidas especiais 

para o seu tempo de lecer. 

 
4. Presencia das familias no centro, titorías, orientación e trámites 
Se as circunstancias e o número de participantes na reunión o permiten, programarase unha 

única reunión coas familias para primeiro de ESO co titor á que poderá asistir un único membro da 

familia (excepcionalmente por ser o alumnado máis pequeno e novo no centro). 

Mentres dure a pandemia, non se permitirá a permanencia no centro das familias. Para ter 

unha entrevista co titor do seu fillo/a a familia pedirá cita para a hora de titoría por vía telefónica, 

como de costume, deixando o seu teléfono de contacto. O día convido, dentro desa hora, recibirá a 

chamada telefónica do titor.  

Para as entrevistas coa orientadora seguirase o mesmo procedemento. No caso de que ela 
decidira que algunhas sexan presenciais, debido á especificidade ou complexidade das temáticas, 

o Departamento de Orientación conta cun espazo físico suficiente para manter a distancia 

recomendada polas autoridades sanitarias. 

En ningún caso, e tal e como recolle o protocolo publicado pola Consellería, será posible a 



 
 

6 
 

atención presencial coincidindo cos horarios de entrada/saída nin con intercambios de clase ou 

recreos.  

Para a realización de trámites no centro, coma certificados ou outros, disporemos dun 

horario limitado que non pode coincidir cos momentos libres do alumnado. 

 
 
5. Xestión do confinamento parcial ou total do alumnado 

Nas primeiras semanas de curso o alumnado estará formado e rexistrado para traballar coa 

Aula Virtual; o profesorado indicaralles a forma de entrar, subir traballos, enviar correos electrónicos 

e todo tipo de  destrezas dixitais imprescindibles para o traballo na casa. 

A principio de curso moitos de vostedes facilitáronnos coa matrícula uns correos 

electrónicos seus e dos seus fillos. No caso que os rapaces non teñan correo electrónico é 

conveniente que lles fagan un e nolo faciliten; se non é posible, utilizarase o facilitado por vostedes. 

Tamén teremos un rexistro das persoas que non teñen internet ou ordenador na casa. No 

caso dun novo confinamento, comunicaríamosnos con eles persoalmente vía telefónica para atopar 

unha solución. 

Non permitan que seus fillos poñan excusas en caso de haber un novo confinamento, terán 
traballo perfectamente organizado polos profesores na Aula Virtual. Non existe o aprobado xeral e 

os docentes terán ferramentas suficientes para avalialos mentres dure esta situación. 

 

 

 
 

 

 

PARA CALQUERA DÚBIDA OU ACLARACIÓN PODEN ENVIAR UN CORREO 

ELECTRÓNICO A: : ies.chamoso.lamas@edu.xunta.gal 
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ANEXO  
 
 
 


