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NORMAS COVID PARA TITORES/AS - IES CHAMOSO LAMAS 
 

Como titor/a este curso terás, máis que nunca, un papel fundamental no desenvolvemento das clases.  
Sabemos que conleva unha carga adicional de traballo e por iso che agradecemos con antelación o teu traballo. 

Deberás transmitirlle ao alumnado o primeiro día de clase unha serie de medidas, ademais de reforzar, 
durante as primeiras semanas, toda a información, para que a lembren todo o curso.  

 
1.- MEDIDAS XERAIS 
 
• As familias asinarán unha declaración responsable, comprometéndose a controlar a temperatura, a non enviar 

ao centro aos fillos con síntomas compatibles coa Covid nin se estiveron en contacto cun positivo pola 
enfermidade. Eses documentos entregaraos e recolleraos o titor de cada grupo para despois deixalos en dirección.   

• O alumnado debe atender as indicacións de todo o persoal do centro, así como as sinalización visuais e carteis 
colocados polo centro. 

• Cando cheguen ao centro subirán ordenadamente ás aulas e agardarán sentados ata que empece a xornada 
escolar. As clases comezarán ás 8,40h da mañá para a ESO e ás 8,45h para CICLOS e BAC (soarán 2 timbres).A 
entrada da tarde será directamente ás aulas cando toque o timbre das 15,15h. NON ESTÁ PERMITIDO QUEDAR NOS 
CORREDORES.  

• Para  evitar as aglomeracións nas saídas do centro soarán 2 timbres (tanto na saída da mañá coma na da tarde). 
Os alumnos da ESO sairán 5 minutos antes, e os alumnos de BAC e FP sairán 5 minutos despois. Haberá que recoller 
con suficiente antelación para que a saída sexa puntual e fluída. 

• Permitirase ir aos baños de forma individual durante a clase, respectando o aforo máximo indicado na porta.  
• A biblioteca do centro funcionará coa maior normalidade posible, o aforo reducirase ao 50%. Alí lle explicaran as 

novas covid para un uso e desfrute seguro deste espazo.  
• Circulación. Nas escaleiras e corredores deberase circular sempre pola dereita, coa máxima fluidez posible e 

mantendo a distancia interpersoal de 1,5 metros.  O uso do elevador estará reservado para persoas con problemas 
de mobilidade. 

• Nas comunicacións coas familias priorizarase o uso do teléfono, a videochamada ou o correo (procurando 
respectar as horas de titoría). Recoméndase usar a aplicación ABALAR, só titores e o equipo directivo a poderán 
utilizar.  No caso de ser presencial non coincidirá co horario de entrada-saída e cos cambios de clases ou recreos e 
será con cita previa.  

• No caso de que un alumno/a presente algún síntoma compatible coa COVID, no transcurso da xornada deberá 
comunicarllo ao profesorado que estea nese momento na clase. O alumno será conducido inmediatamente á aula 
Covid e darase aviso a un membro do  equipo COVID para iniciar o protocolo establecido. 

• RECREOS. Serán de 30 min (de 11,10h a 11,40h) 
1º e 2º ESO.  LUNS, MÉRCORES E VENRES utilizarán o pavillón. MARTES E XOVES as canchas e exteriores da cafetaría. 
3º e 4º ESO. LUNS, MÉRCORES E VENRES utilizarán as canchas e exteriores da cafetaría. MARTES E XOVES o pavillón. 

*Nos día de choiva flexibilizarase esta medida.  *Non se poderá usar balóns.  
Bacharelato, FP e Ciclos sairán fóra do recinto escolar. Excepcionalmente se algunha familia prefire que o 
alumno/a non abandone o recinto escolar dará aviso en Dirección para habilitarlle un espazo.  
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En calquera caso, a distancia interpersoal durante os recreos será de 1.5 metros. 
Cando despois do recreo se teña clase nunha aula diferente á anterior, haberá que levar o material necesario ao 
baixar ao recreo, pois non se poderá volver á aula a buscalo. 

• A cafetaría non se poderá usar entre clases. Na cafetería manterase a orde, esperarase coa distancia indicada, 
respectaranse os percorridos e seguiranse as indicacións do persoal. Non se poden compartir xogos.  

• HORARIO DIÚRNO. 
Horario de mañá: de 8,40h a 14,10h, 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.  

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.  
Nas clases das tardes tamén soarán dos 
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.  
Nas clases das tardes 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.  

 
*Nos días de choiva flexibilizarase 
esta medida.  

É importante cumprir os tempos para evitar aglomeracións. 
• ENTRADAS /SAÍDAS DO CENTRO 

GRUPO Entrada e saída 

CM Automoción Independente. Polo 
aparcamento de automoción. 

CM e CS 
Administrativo Pola porta principal. 

 CM e CS 
Electricidade Pola porta principal. 

FP Básica Pola porta principal. 

ESO 1º e 2º Pola porta principal (Patio à cancela do pavillón) 
3º e 4º Pola porta do patio - corredor. 

Bacharelato Pola porta exterior do salón de actos.  
Adultos  Pola porta principal. 

 
2.- MEDIDAS HIXIÉNICAS 
 

• É obrigatorio levar máscara en todo momento, incluso no durante as clases. Se algún alumno/a non trae máscara 
non accederá ao centro. Non usar máscara será considerado falta grave. 

• Durante a clase haberá que permanecer sentado no sitio asignado. Este sitio será sempre o mesmo e estará 
numerado. Non poderán xirarse cara ao seu compañeiro. 

• O alumnado realizará frecuentemente o lavado de mans. Un mínimo de 5 veces; ao entrar e saír do centro, antes 
e despois do patio e do comedor e despois de ir ao aseo. Para elo, poderán utilizar os dispensadores da aula, pero, 
preferentemente, deberán usar o seu propio xel hidroalcohólico que todos deben traer na súa mochila ou no 
estoxo. 

• Débese realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, 

Prégase puntualidade. 
Porén os alumnos/as 
que cheguen tarde ou 
saian antes de tempo 
por razóns xustificadas 
usarán SEMPRE a 
porta principal.  
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tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer 
ou usar os aseos. 

• En todos os espazos disporase de xel hidroalcóholico, papel e cubos do lixo con bolsa. É importantísimo, utilizar 
os puntos específicos de recollida do lixo e non tirar nada ao chan. 

• Nas aulas haberá 2 cubos do lixo. O 1º só para residuos hixiénicos (papel desinfección, panos individuais 
desbotables…); o 2º para o resto dos residuos típicos dunha clase.  

• Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotarán na papeleira específica sinalada 
con anterioridade para este fin, ou ben facelo contra a flexura do cóbado. 

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. Utilizar a man non predominante para abrir portas, ventas... 
• Non compartir material de uso propio con ningún compañeiro/a. 
• Non se poderán usar os percheiros da aula, cada un terá que colocar a súa roupa no respaldo da cadeira. 
• Non se poderán usar as grellas dos pupitres, polo que haberá que traer e levar diariamente o material, para 

favorecer as tarefas de limpeza. 
• Ventilar as clases o máximo tempo posible, quince minutos ao principio e final da xornada e entre clases se é 

posible. Tamén se ventilará durante os recreos. Sempre que sexa posible as ventás estarán abertas.  
• Nas aulas/talleres compartidos ao rematar a clase cada alumno/a desinfectará o seu posto e material de 

traballo.  
 
3.- MEDIDAS EN CASO DUN CONFINAMENTO OU SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

• Como titor/a facilitarás aos teus titorandos a inscrición na aula virtual. Darás a coñecer o funcionamento da aula 
virtual, videochamadas, correo electrónico... (todas aquelas ferramentas básicas o ensino telemático). Para 
traballar coa aula virtual contactarase a través do correo ieschamosolamas.web@gmail.com. 

• Debes informarlles que para aprobar o curso deberán realizar as tarefas e probas no contido, tempo e forma que lles 
indique o profesor da materia correspondente. Non haberá “aprobados xerais”. 

• No caso de que os alumnos non sigan o ritmo de traballo marcado, contactarás coas familias para poñelo no seu 
coñecemento. 

• Identificarás aqueles titorandos que non teñen ordenador e/ou acceso a internet para comunicalo ao equipo 
directivo e se lle poida proporcionar unha solución. 

• Elaborarás unha listaxe cos correos electrónicos das familias e alumnos/as, e tamén unha listaxe do alumnado que 
non ten acceso á educación telemática. Esta información será moi útil para o equipo docente.  

 
 
 

RESUMO – TAREFAS IMPORTANTES PARA O TITOR/A 
1) Recordar as normas covid aos alumnos/as frecuentemente. 
2) Repartir, recoller cubertas e entregar en Dirección as declaracións responsables fronte á covid. 
3) Facilitar a inscrición na aula virtual dos alumnos e a familiarización con esta ferramenta dixital.   
4) Elaborar listaxe de correos de alumnos/as e familias para facilitar ao grupo docente. 
5) Elaborar a listaxe daqueles alumnos/as que non teñen ordenador/conexión a internet para facilitar á dirección.  


