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INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO 
 
Resumo das medidas máis relevantes do Plan de Adaptación ao COVID 19 no curso 2021-2022 do IES Chapela. 
 

Para comezar este curso queremos presentarvos as medidas de organización escolar e medidas 
protección e hixiene máis importantes que temos previstas para cumprir o obxectivo básico de "coidar e 
coidarnos" mantendo a actividade educativa o máis normalizada posible. Dadas as especiais circunstancias 
sociais e sanitarias que vivimos, precisamos da colaboración de toda a comunidade educativa para que este 
curso se desenvolva nas mellores condicións posibles. Poderán producirse cambios nesta organización, pero 
sempre serán adoptados en beneficio da comunidade e comunicadas coa maior rapidez posible ás familias 
e ao alumnado. 

Queremos darvos a benvida ao instituto e recordade: contade con nós, contamos con vós! 
 

1. Medida de protección e hixiene 
 

 A medida básica será a coñecida como "As 3 M: Máscara, Metros e Mans". E sumámoslle unha 
máis: a VENTILACIÓN!  

o No instituto levaremos máscara durante a xornada escolar en todos os espazos do centro educativo. 
Debemos levar unha segunda máscara gardada nun estoxo e un sobre ou bolsa de papel ou tela para 
gardar a que temos posta cando a quitemos para beber ou tomar a merenda. Aínda que haberá xeles 
hidroalcóholicos e papel en todas as estancias, debemos levar un pequeno envase de uso persoal e 
panos de papel desbotables para limparnos ao tusir, esbirrar, etc. 

o Manteremos unha distancia interpersoal mínima de 1,2 m nas aulas e 1,5 m no resto dos espazos. 

o Realizaremos unha hixiene completa de mans 5 veces ao longo da xornada, con auga e xabón 
durante 40 segundos ou con xel hidroalcóhólico durante 20 segundos. Particularmente na entrada e 
saída do centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e antes e despois do utilizar os 
aseos e cada vez que entremos nunha aula.  

o O profesorado ventilará a aula 15 min. no inicio da xornada, 5 min. entre clases e 5 min cada 20 min 
durante a clase. Como norma xeral procurarase manter a ventá aberta durante a clase en función da 
climatoloxía. 

 Evitaremos tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 Ao tusir e esbirrar utilizar un pano desbotable, se non fose posible, facelo contra a flexura do cóbado 
e sempre afastándose do resto das persoas. 

 Se empregamos un pano de papel para eliminar secrecións respiratorias desbotarase nunha 
papeleira con tapa. Logo lavaremos as mans. 

 A hixiene dos teléfonos móbiles (e as súas carcasas) está sendo resaltada en diversos medios como 
foco de acumulación de patóxenos polo que no caso de empregalos ou cando o profesorado nos 
autorice deberemos limpalos con panos de papel desbotable e xel hidroalcohólico.  
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2. Medidas de circulación e desprazamentos 
 
 Como regra xeral circularase pola dereita. 

 Os desprazamentos entre plantas realizaranse polas escaleiras máis próximas ás aulas ás que se 
acuda. 

 O elevador só poderá empregarse en caso de urxencia e necesidade e baixo petición, sendo de uso 
individual. 

 Nos cambios de clase acudiremos á nova aula en ringleira, de 1 en 1, gardando a distancia de 
seguridade de 1,5 m. En caso de estar chea a clase, agardaremos a que saia todo o grupo para entrar. 
Limparemos o noso posto con xel hidroalcohólico ao rematar a xornada escolar nesa clase. 

 Evitaremos facer desprazamentos innecesarios entre aulas, pero se temos que cambiar de aula 
debemos recordar levar todo o necesario para a clase seguinte.  

 Sairemos do instituto directamente ata a rúa e de modo ordenado, evitando aglomeracións tanto 
dentro coma na contorna do recinto escolar. 

 

3. Na aula 
 
 Teremos asignado un posto fixo para todo o curso escolar que  estará identificado cun número, tanto 

na nosa aula como nas aulas de desdobres, do que seremos responsables da súa limpeza e 
conservación. 

 Ao remate da xornada, ou en caso de cambio de clase, limparemos o noso posto despois do seu uso, 
co xel hidroalcohólico e papel, que nolo proporciona o profesorado. 

 O material escolar de uso individual este curso non se poderá compartir co resto dos compañeiros. 

 O material escolar de uso compartido como ordenadores ou o rotulador do encerado deberemos 
limpalos antes e despois do seu uso cun pano mollado en xel hidroalcohólico, non aplicar 
directamente o xel sobre o ordenador. 

 As ventás, portas, persianas, interruptores, así como o material informático, só poderá utilizalo o 
profesor ou profesora. 

 Evitaremos os desprazamentos pola aula. 

 Nos cambios de clase permanecemos no posto, e será recomendable que fagamos pequenos 
estiramentos e exercicios posturais no sitio. 

 

4. Aseos 
 
 Só poderá haber 2 persoas en cada aseo. Se está ocupado esperaremos fóra gardando a distancia 

de 1,5 m., evitando aglomeracións. 

 Limparemos as mans á entrada e saída do aseo. 

 Poderemos solicitar ir ao aseo durante as clases, sempre acudindo ao que estea máis cerca, 
respectando o aforo e evitando esperar nos corredores. 

 Durante os recreos, as entradas e saídas, utilizaranse os aseos da planta baixa. 


