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INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS e ALUMNADO MAIOR DE IDADE 
 
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. Este curso a canle de comunicación preferente será a aplicación abalarMóbil polo que solicitamos 
ás familias e  ao alumnado maior de idade que a descarguen desde o inicio do curso. Ademais a canle 
oficial de comunicación será a páxina web do instituto e no caso de ser preciso  o correo electrónico 
ou o teléfono. 
 

2. O horario de entrada e saída do alumnado realizarase de forma escalonada para os grupos de ESO, 
Bacharelato e Ciclos Formativos, intentando garantir as medidas de distanciamento interpersoal. 
Para mellorar a fluidez nestas horas quedará aberta a porta do aparcadoiro. 

Os horarios de entrada e saída pódense consultar no Plan de Adaptación publicado na web do centro: Medidas organizativas, 
pto. 31 - entradas e saídas. 

 

 Entrada Saída 

ESO 
De 8:15 a 8:30 

De 16:35 a 16:50 (Ma) 
14:00 

18:20 (Ma) 

Bacharelato 
De 8:30 a 8:35* 

De 16:50 a 16:55 (Ma) * 
14:10 

18:30 (Ma) 

FP ordinario – diúrno 8:40 
14:20 (Lu, Ve) 

15:00 (Ma, Me e Xo) 

FP modular – nocturno SERVIZOS 17:00 22:10 

FP modular – nocturno Sanitaria 17:10 22:20 

* O alumnado de bacharelato que veña en transporte escolar poderá entrar ás 8:15, e ás 16:35 os martes. 

 
3. Os recreos terán lugar en espazos diferenciados para cada nivel educativo. Este curso o aparcadoiro 

do persoal quedará suprimido en horario de mañá xa que será o espazo de recreo de 3º e 4º ESO. 

Os horarios dos recreos pódense consultar no Plan de Adaptación publicado na web do centro: Medidas organizativas para os 
recreos, pto. 50 – Horarios e espazos. 



 
 
 

Documentación Curso 21-22 – IES de Chapela 
Información para as familias e alumnado maior de idade– COVID 19 

 
 

  2 
 

  
4. Material de protección e hixiene:  

 Unha  máscara posta e outra de recambio: o alumnado deberá levar posta a máscara en toda a 
xornada escolar e en todos os espazos do instituto. Levará ademais outra máscara de reposto 
nun estoxo á parte. 

 É recomendable que leve un pequeno bote de xel hidroalcohoólico e panos de papel desbotables 
(limparse ao tusir, esbirrar, etc.) para uso persoal, aínda que existirá a súa disposición xel e papel 
no centro educativo. 
 

5. Para a detección da sintomatoloxía COVID-19 facilitarase ás familias e ao alumnado maior de 
idade unha Enquisa de autoavaliación clínica do COVID-19 , que debe realizarse no domicilio de 
forma diaria antes de acudir ao centro educativo. (Será entregada pola persoa titora na sesión de 
presentación.) 
 

6. A familia ou o alumnado maior de idade asinará un modelo de Declaración Responsable (facilitado 
pola persoa titora na sesión de presentación) polo que se compromete á vixilancia do estado de 
saúde da alumna ou alumno e a NON enviala ou envialo ao centro e mantelo en illamento se 
presenta síntomas compatibles coa infección por COVID 19. 
 

7. Cando o alumnado presente na casa síntomatoloxía compatible coa COVID 19 (polo menos un 
síntoma da enquisa), NON acudirá ao instituto. 

 Chamarase ao instituto para comunicar a ausencia e o motivo a algunha das persoas membros 
do equipo COVID. 

 Solicitará consulta co seu médico ou pediatra. 

 Para xustificar a ausencia non será necesario ningún xustificante médico, abondará co 
comprobante das familias, ou alumnado maior de idade. 

 
8. O alumnado tampouco acudirá ao instituto nos seguintes casos: 

 Se é diagnosticado con COVID 19,  

 Se se atopa en situación de corentena domiciliaria,  

 Se ten calquera sintomatoloxía aguda,  

 Se está pendente do resultado de PCR por sospeita clínica. 

 Se algunha persoa do núcleo familiar ten un resultado positivo  por COVID19. 

En todos estes casos deberá avisar ao instituto e seguir os pasos descritos anteriormente se é 
preciso. 
 

9. Cando o alumnado presente no instituto sintomatoloxía compatible coa COVID19: será 
conducido a un aula separada de uso individual, preparada especificamente para o illamento de 
posibles casos COVID19. Esta aula está situada na planta baixa próxima á Sala de Profesorado e 
conta con boa ventilación e medidas de protección e hixiene. Á alumna ou alumno colocaráselle 
unha máscara cirúrxica e contactarase telefonicamente coa familia ou persoa  de referencia que 
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deberá presentarse no centro á maior brevidade. Posteriormente solicitará consulta no seu Centro 
de Saúde, ou ao teléfono de referencia do SERGAS, e seguiranse as súas instrucións. No caso de 
presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.  

O alumnado estará acompañado dun profesor ou profesora ata a chegada da súa familia. 

A todo o alumnado sospeitoso de  presentar sintomatoloxía compatible coa COVID-19  realizaráselle 
a enquisa de autoavaliación, e poderá levar consigo unha copia para o seu centro de saúde. Antes 
de abandonar o centro quedará rexistrado o caso como sospeita.  

10. Como regra xeral o alumnado entrará só no instituto. Se as familias precisan facer un trámite ou 
consulta no centro, recoméndase chamar por teléfono antes de acudir ao instituto para reducir ao 
imprescindible as entradas e saídas de persoas no centro. 
 

11. Titorías: As familias solicitarán cita para a titoría empregando a aplicación abalarMóbil. No caso 
de non ser posible empregar a aplicación poderanse empregar correo electrónico, teléfono ou a 
aviso a través do propio alumnado. Terán lugar con carácter preferente mediante videochamada 
ou teléfono, aínda que, en caso de ser necesario, poderase valorar a necesidade da presencialidade. 
De igual xeito, vía telemática ou por teléfono se contactará co Departamento de Orientación.  
 

12. O día da presentación o alumnado accederá ao centro na hora que lle corresponda ao seu grupo. 
Esperará no aparcadoiro onde o seu titor ou titora acudirá a buscar o seu grupo, e de xeito ordenado 
e mantendo a distancia de seguridade, de 1 a 1, accederán ao edificio. A persoa titora acompañará 
o grupo en ringleira e mantendo a distancia de seguridade ata a aula.  
 

13.  O persoal de limpeza terá especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto 
máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas e outros 
elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos 
aseos.  
 

14. No instituto existe un “Equipo Covid” formado polo director, como coordinador do equipo, e dúas 
profesoras en constante coordinación coas administracións sanitarias. 
 

15. Na aula:  

 O alumnado terá asignado un posto escolar durante todo o ano, do que será responsable da súa 
limpeza e conservación, e que estará identificado cun número. A distancia entre postos será de 
1,2 m. 

 O material do alumnado debe estar marcado co seu nome e non se poderá compartir. 

 O material escolar de uso común (por exemplo ordenadores) así como o seu posto, será 
desinfectado polo alumnado antes e despois do seu uso. 

 Limitaranse os movementos no aula e nos cambios de clase pero permitiranse, e incluso se 
recomendan, pequenos exercicios posturais ou estiramentos no seu posto. 

 Permitiranse acceder aos baños en medio dos períodos lectivos para evitar a concentración 
entre cambios de clase ou nos recreos. 

 As aulas especiais, obradoiros, biblioteca, ximnasio, etc. terán protocolos e medidas específicas 
que serán explicadas con detalle ao inicio do curso. 


