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INFORMACIÓN PARA AS TITORAS E TITORES (FP) 
 

Dado que imos convivir coa actual situación epidemiolóxica durante este curso, recordamos a  
información máis importante no seu desenvolvemento.  
 

1. Días previos ao inicio de curso 
 
Cada persoa titora encargarase de acondicionar a aula do seu grupo. Este acondicionamento vai 
dirixido a preparar a aula para a chegada do alumnado, de tal xeito que cada quen o día da 
presentación ocupe a mesma mesa e cadeira que utilizará o resto do curso. 
  
As accións a realizar serán as seguintes: 

➢ Eliminar da aula todo aquel material que non se vaia usar: carteis antigos, libros esquecidos…. (A aula debe 
quedar o máis baleira posible para facilitar as tarefas de limpeza). 

➢ Colocar o número de mesas e cadeiras precisas para ese grupo. Todos os pupitres estarán orientados cara 
a mesa do docente, cunha distancia interpersoal mínima de 1,2 m entre todos os postos. Para a aplicación 
do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras ós lados e de diante a atrás.  

➢ A cada alumna ou alumno, na súa aula de referencia, asignaráselle un pupitre que será o que utilizará 
durante todo o curso escolar co obxectivo de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos, e 
identificaranse (mesa e cadeira) cun número. (Proporcionaranse as pegatinas cos números ás persoas 
titoras). De cada aula, incluídos aulas de desdobres, departamentos… Elaborarase un plano da situación 
de cada mesa e o alumnado que a ocupa. O plano colocarase na mesa do profesor ou profesora e 
manterase actualizado se houbese modificacións. Unha copia do plano entregarase  en xefatura de 
estudos. 

➢ Sinalarase no chan con cinta adhesiva a posición das mesas para que se manteña en todo momento a 
distancia establecida. (A cinta adhesiva tamén estará a disposición das persoas titoras). 

➢ En cada aula deberá haber polo menos un dispensador de xel hidroalcohólico, papel e papeleira de pedal 
con tapa. A persoa titora comprobará que estes elementos se atopan na aula.  

➢ Comprobará o funcionamento do ordenador e o canón-proxector e o funcionamento da cámara e 
micrófono do equipo.  

➢ Todas as incidencias informáticas que se atopen na aula comunicaranse á secretaria do centro por correo 
electrónico o mesmo día para que poidan subsanarse antes do día da presentación. 

 
 
 
2. Días da presentación 

 Cada titor ou titora irá buscar o seu grupo ao aparcadoiro ou ao patio de columnas en caso de 
choiva, que é onde estará o alumnado agardando. Utilizará para subir a porta e escaleira máis 
próxima. Acompañaraos ata a súa aula vixiando que cumpran coa distancia de seguridade e os 
situará nas mesas por orde de lista. 
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 Indicar a cada alumno ou alumna onde se debe colocar. Se máis adiante houbese que cambialos 
de sitio o alumnado moveríase coa súa mesa e cadeira. Tamén se lles explicará que no caso de ir 
a outras aulas, desdobres, optativas… deben ter unha mesa fixa nesa aula e recordar o número 
da súa mesa. Todo o seu material deberá estar sempre ordenado e no seu pupitre. Non poderán 
utilizar os colgadoiros, polo que abrigos e mochilas deben estar nas cadeiras e colgadoiros das 
mesas, evitando ter material polo chan. 

 E ademais que teñen que: 

 Hixienizar as mans ao entrar na aula, e hixienizar as mesas e cadeiras SEMPRE despois de 
utilizalas. 

 Respectar a sinalización de corredores, camiñando sempre pola súa dereita, as ringleiras (de 1 en 
1 e mantendo a distancia requirida) e as portas marcadas como de entrada/saída nas aulas que 
sexan compartidas por varios grupos. 

 Traer a máscara posta en todo momento e en todos os espazos do centro, e traer unha máscara 
de reposto, así como un estoxo para gardar a que leven posta se a sacan no momento de comer 
ou beber no recreo. 

 A persoa titora, fará un recordatorio das medidas hixiénicas e de protección xerais. Haberá 
vídeos de colocación da máscara e lavado de mans na web do centro. Pode facerse este día ou 
nos primeiros días de curso. 

 Recordarlles que non poderán compartir material e que TODO o material de uso individual debe 
estar marcado co seu nome. 

 O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia, debe ser 
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez rematada a clase. 

 Explicar que os equipos informáticos portas, ventás, armarios, interruptores, etc. só serán 
empregados polo profesorado. Os equipos informáticos que use o alumnado serán hixienizados 
polos propios alumnos e alumnas ao rematar. 

 Explicar a cada grupo a hora e lugar de entrada e saída que teñen marcada, e os percorridos, onde 
estarán nos recreos (horarios e espazos e onde vai estar en caso de choiva) ,  e por onde deben 
baixar e subir. Insistir nas distancias de seguridade cando formen ringleiras para entrar e saír, e 
para os cambios de clase, e na circulación polo lado dereito de corredores e escaleiras. Os titores 
o titoras poden comprobar estas entradas, saídas e percorridos, no Plan de Adaptación na web 
do centro.  

 Explicar o uso dos aseos: nos aseos hai un aforo de 2 persoas, se acudisen máis, esperarán fóra 
gardando unha ringleira e mantendo a distancia de seguridade. Nos recreos e nas entradas e 
saídas só poderán utilizar os da planta baixa. Durante as sesións de clase permitirase ir ao aseo, 
sempre dun en un, e ao aseo que se atope máis preto da aula na que se encontren. Haberá 
profesorado de garda nos corredores do primeiro e segundo andar supervisando que non se 
acumule o alumnado. 

 Explicarlles que se evitarán movementos innecesarios polo centro, polo que, se cambian de aula 
antes do recreo, deben levar xa a súa merenda, do mesmo xeito que todo o material e abrigo se 
cambian de aula para a última hora de clase. Deben ser previsores e levar todo o necesario para 
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evitar movementos innecesarios entre aulas. (Sería interesante repasar o horario cos alumnos e 
ver que movementos teñen que facer e o que deben levar para evitar ter que volver atrás). 

 Nos cambios de clase o alumnado permanecerá no seu posto, e recoméndase, a realización de 
pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do seu posto. 

 Explicarlle que a aula haberá que ventilala mínimo 15 min antes do seu uso, e con frecuencia ao 
longo da clase e nos cambios de clase, unha das medidas máis importantes de hixiene e 
protección. Será o profesorado o que se encargue de facelo abrindo preferentemente a súa 
ventá, que sería recomendable quedase algo entreaberta durante toda a xornada. 

 Entregarase a cada alumno/a:  

 Unha Folla de Autoavaliación Clínica do COVID-19, para que cada día e antes de acudir ao centro, comproben 
a existencia de sintomatoloxía de sospeita de infección por coronavirus. 

 A Declaración Responsable de que se realizará a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se 
compromete a NON envialo ao centro, ou no caso dos maiores de idade, a NON asistir ao centro cando se dean 
circunstancias acordes coa infección por coronavirus. Esta declaración deben traela asinada na primeira semana 
de clase (17 de setembro a 24 de setembro), e darlla ao seu titor e titora, que as entregará en xefatura de estudos. 

 Recordarlle ao alumnado a importancia que ten a súa colaboración para que o plan funcione e 
poder levar o curso adiante coa maior seguridade posible. 

 

3. Primeiros días de clase 

 Recordatorio das normas hixiénicas e de protección (supervisando que realizan a hixiene de 
mans e a limpeza das mesas e cadeiras). 

 Utilización da aula virtual: Durante os primeiros días de clase, en setembro, as persoas titoras de 
cada un dos grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se 
matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte.  

 Durante o mes de setembro as persoas titoras identificarán ao alumnado que por mor da falta 
de recursos ou de conexión no seu fogar, puidese perder o acceso á educación telemática no caso 
de ensino non presencial e o notificarán ao equipo directivo. 

 

4. Sistemas de comunicación. Titorías 

 O sistema de comunicación preferente co profesorado e titor/a será o abalarMóbil. O alumnado 
deberá descargar a aplicación. Debemos recordarlle que a aplicación pode descargarse no móbil 
(ou no caso de que non teña capacidade de memoria) no ordenador. No caso de que non sexa 
posible empregar esta aplicación a comunicación terá lugar por correo electrónico. A persoa 
titora poderá deixar tempo estes primeiros días para descargar a aplicación en clase e practicar 
con ela. No caso de que non sexa posible podemos proxectar a aplicación e facer unha 
demostración da mesma. 

 O alumnado deberá ter actualizados os seus datos persoais e comprobar que coinciden cos 
facilitados no momento da matrícula, no caso de variación notificalo en secretaría. 

 Para comunicarse co profesorado e co titor/a: 

o Será preciso solicitude de cita a través da aplicación abalarMóbil ou correo electrónico. 
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o A titoría ou a comunicación co profesorado terá lugar de modo telemático, ben por videoconferencia, 
ben mediante contacto telefónico. 

 

5. Síntomas COVID e actuación 

 Recordatorio periódico das normas de protección e hixiene.. Unha proposta podería ser: 
 1º sesión “Regra das 3M”, ”Uso e colocación das máscaras, medida de distanciamento social en metros, e 

lavado de mans.” 

 2ª sesión: Reforzo do uso correcto das máscaras. 

 3ª sesión: Limpeza do posto escolar, utilización e orde de material escolar 

 4ª sesión: síntomas COVID e protocolo de actuación. 

 5ª outras medidas de hixiene: tusir, esbirrar, etc. 

 
 Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación: 

 No caso de que o alumno ou alumna presente polo menos un dos síntomas que aparece na 
enquisa, NON acudirá ao centro, chamará ao instituto para notificar a ausencia e o motivo e 
pedirá consulta telefónica co seu médico. Non poderá volver ao centro ata recibir a atención 
médica correspondente e non ter síntomas compatibles. 

 Tampouco acudirá ao centro no caso de que houbese no núcleo familiar ou unidade de 
convivencia persoas sospeitosas de padecer a COVID-19. Non poderá acudir ao centro ata 
que o resultado da proba sexa negativo. O resultado comunicarase á dirección do instituto. 
(Persoa coordinadora COVID do centro). 

 As persoas convivintes de alguén con síntomas compatibles coa COVID-19 que se encontren 
á espera de resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se 
confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo 
acudir ao centro. 

 
 Xustificación das ausencias por causa de sintomatoloxía COVID-19.  

Para a xustificación da ausencia non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co 
comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais ou ben do alumnado no caso de ser maior de 
idade. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas ao efecto do 
número máximo de faltas permitidas. 
 

 Horario 

Retrasarase 10 min respecto ao ordinario do centro, é moi importante a puntualidade xa que 
deben evitarse desprazamentos innecesarios de alumnado polo centro. O alumnado non poderá 
entrar máis tarde da hora e deberá esperar a clase seguinte fóra do recinto escolar.  En modular 
o Departamento de Servizos seguirá o horario habitual, saíndo a última hora 10 minutos antes, 
mentres que o Departamento de Sanitaria irá retrasado 10 minutos ata o remate da xornada 
escolar. 
 

 Recreos:  

 Recomendarase saír do centro a todo o alumnado maior de idade de ciclos para evitar 
masificación nos recreos. O alumnado menor de idade poderá saír do centro sempre que 
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estea autorizado polos seus pais, nais ou titores legais. (entregar modelo de autorización na 
sesión de presentación). 

 Se non chove terán lugar na zona axardinada situada na fachada paralela a Avenida de 
Redondela, detrás do centro, á que se accederá pola porta situada entre a biblioteca e a 
conserxería. 

 En caso de chuvia o alumnado poderá quedar na aula ou saír do recinto do centro, non se 
permitirá a circulación e estancia en zonas comúns. 

 
 Emprego de material informático:  

 Recomendarase ao alumnado que empreguen os seus portátiles, tablets... para evitar 
compartir o material informático.  

 Entregarase a clave de acceso a WIFI en canto estea dispoñible e comprobaremos co 
alumnado o seu funcionamento. 

 
 Aula virtual e ensino a distancia: 
 
Xa que na situación actual empregamos a aula virtual, debemos lembrar:  

o Tomar nota da dispoñibilidade de ferramentas informáticas e conexión a internet de cada alumno ou 
alumna. Este listado entregarase á dirección para poder dar resposta á posibles carencias. 

o Entrar na AV co alumnado para que se dean de alta en cada curso. 

o Practicar nos primeiros días co alumnado o emprego da AV. 

o Está pendente de elaboración dun pequeno manual de “Habilidades Informáticas Básicas para o 
alumnado” para compartir e practicar co alumnado nos primeiros días de clase. En breve darannos 
novas ao respecto. 


