
 

 

 
GUÍA PARA ALUMNADO E FAMILIAS DO  
PROTOCOLO COVID CURSO 2020/2021 

 
- Durante esta difícil etapa na que nos atopamos, solicitamos a colaboración de toda a comunidade 
educativa para facilitar o traballo do centro. Poñemos á súa disposición os medios dos que dispoñemos para 
que o entorno escolar sexa máis seguro posible e seguir o protocolo da Xunta dentro das nosas 
posibilidades. 

 
- Non sabemos como vai evolucionar a pandemia, polo que pedimos especial atención aos comunicados 
que lles iremos enviando a través dos vehículos oficiais dos que dispoñemos. 

 
- A páxina web do centro será un dos vehículos oficiais de información e é recomendable que estean 

pendentes das novidades que vaiamos incluíndo nela: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescidadeantioquia/ 

 

- A Dirección e o persoal do centro estará á súa disposición, durante todo o curso escolar en horario 
lectivo, para resolver ou aclarar as súas dúbidas, para o que terán os teléfonos do centro e a dirección de 
correo electrónico habilitadas. 

 

TELÉFONO DO CENTRO: 988788534 
CORREO ELECTRÓNICO: ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es 
 
 
 
Os puntos a tratar nesta guía son os seguintes: 

 
 

1- COMEZO DO CURSO: datas, horario e indicacións para a presentación do curso 2020/2021. 
2- INFORMACIÓN DE MOVEMENTOS POR GRUPOS. 
3- OUTRAS MODIFICACIÓNS DO CENTRO. 
4- MEDIDAS DE HIXIENE E SEGURIDADE PARA O ALUMNADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescidadeantioquia/
mailto:ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es


 

1. COMEZO DE CURSO: 
 

HORARIOS DE PRESENTACIÓNS 
 

DATA 

23 

SETEMBRO 

9:30 10:30 11:30 12:00 13:00 

1º E.S.O. 2º E.S.O. *1º CICLO 

MEDIO FORESTAIS 

*1º CICLO MEDIO DUAL 

1º CICLO 

SUPERIOR FORESTAIS 

1º 

BACHARELATO 

 

24 

SETEMBRO 

9:30 11:00 11:30 12:00  

3º E.S.O 2º CICLO 

MEDIO 

2º CICLO 

SUPERIOR 

2º 

BACHARELATO 

 

 

25 

SETEMBRO 

10:00 11:00 11:30   

4º E.S.O 1º F.P. 

BÁSICA 

2º F.P. 

BÁSICA 

  

 
INSTRUCIÓNS 

 TODAS AS PERSOAS ACCEDERÁN AO CENTRO POR ORDE DE CHAMADA DENDE O PATIO DIANTEIRO 

RESPECTANDO O DISTANCIAMENTO DE 1.5 M. 

 

 DEBEN ACUDIR CON MÁSCARA E HIXIENIZAR AS MANS NA ENTRADA. 

 NESTA XORNADA OS DIVERSOS TITORES E TITORAS FARÁN ENTREGA A CADA ALUMNO E ALUMNA DUN 

SOBRE CON DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN TRAER CUBERTA NOS PRIMEIROS DÍAS DE CLASE.  

 REMATADA A PRESENTACIÓN REGRESARÁN AOS SEUS DOMICILIOS. 

 

 
 
 
 

  
 



 

2. INFORMACIÓN DE MOVEMENTOS POR GRUPOS : 

1º ESO (GRUPOS A, B, C): 

 

 HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados. Non se agardará 
no exterior para non saturar o acceso. O alumnado dirixirase á súa aula circulando de xeito ordenado pola 
dereita onde agardará a chegada do profesorado.  

 ACCESO RECINTO: pola porta peonil, respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As familias non entrarán 
ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: porta principal, planta 1ª.   

 RECREO:  

o Farase un único recreo en horario de 11:00-11:30. 

o No patio dianteiro. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada. 

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 11:00-11:15. 

 SAÍDA: as 14:00 h pola mesma porta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
*Dentro das instalacións circularase en fila, sempre pola dereita e respectando a distancia. 

 

 

 

Entrada e saída no andar 1 pola porta peonil 

Zona de recollida 
 bocadillos  

Fila recollida 
bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no patio dianteiro 

Fila para entrar  



 
2º ESO (GRUPOS A, B, C): 

 

 HORA DE ENTRADA: Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados. Non se agardará 
no exterior para non saturar o acceso. O alumnado dirixirase á súa aula circulando de xeito ordenado pola 
dereita onde agardará a chegada do profesorado. 

 ACCESO RECINTO: polo portón dianteiro, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As familias 
non entrarán ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: porta principal, planta 0.   

 RECREO:  

o No patio dianteiro. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada. 

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 11:00-11:15. 

 SAÍDA: as 14:00 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
* Dentro das instalacións circularase en fila, sempre pola dereita e respectando a distancia. 

 

 

 

 

Entrada e saída no andar 0 polo portón dianteiro 

Zona de recollida 
 bocadillos  

Fila recollida 
bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no patio dianteiro 

Fila para entrar  



 
 

3º ESO (GRUPOS A, B, C)  

 

 Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o alumnado dirixirase a súa aula 
circulando de xeito ordenado pola dereita. 

 ACCESO RECINTO: polo portón dianteiro, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As familias 
non entrarán ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: porta principal, planta 0.   

 RECREO:  

o No patio cuberto. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada. 

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 11:15-11:30. 

 SAÍDA: as 14:05 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
*Dentro das instalacións circularase de xeito ordenado, en fila, sempre pola dereita e respectando a 
distancia. 

 

 

 

 
 
 

Entrada e saída no andar 0 polo portón dianteiro 

Zona de recollida 
 bocadillos  

Fila recollida 
bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no patio cuberto 



 
 

4º ESO (GRUPO A): 

 Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o alumnado dirixirase a súa aula 
circulando de xeito ordenado pola dereita. 

 ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As 
familias non entrarán ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: porta traseira (ó lado da aula de música), planta 0.   

 RECREO:  

o No patio cuberto. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada. 

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 11:15-11:30. 

 SAÍDA: as 14:05 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
*Dentro das instalacións circularase de xeito ordenado, en fila, sempre pola dereita e respectando a 
distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrada e saída porta de coches lateral, acceso ó lado da aula de música (andar 0) 

Zona de recollida 
 bocadillos  

Fila recollida 
bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no patio cuberto 



 
 

4º ESO (GRUPO B): 

 Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o alumnado dirixirase a súa aula 
circulando de xeito ordenado pola dereita. 

 ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As 
familias non entrarán ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: pola porta emerxencias planta 2.   

 RECREO:  

o No patio cuberto. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada. 

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 11:15-11:30. 

 SAÍDA: as 14:05 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
*Dentro das instalacións circularase de xeito ordenado, en fila, sempre pola dereita e respectando a 
distancia. 

 

 

 

 

 

Entrada e saída porta de coches lateral, acceso pola porta emerxencia (andar 2) 

Zona de recollida bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no patio cuberto 

Fila recollida bocadillos  



 
BACHARELATO (1º A): 

 Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o alumnado dirixirase a súa aula 
circulando de xeito ordenado pola dereita. 

 ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As 
familias non entrarán ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: porta traseira (ó lado da aula de música), planta 0 

 RECREO:  

o Hora: 10:50 

o No antigo aparcamento alumnado. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada.  

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 10:50-11:00 deixando libre esa zona para o alumnado da ESO 

 SAÍDA: as 14:10 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
*Dentro das instalacións circularase de xeito ordenado, en fila, sempre pola dereita e respectando a 
distancia. 

 

 

 

 

 

Entrada e saída porta de coches lateral, acceso ó lado da aula de música (andar 0) 
 

Zona de recollida bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no antigo aparcamento alumnado 



 
 

BACHARELATO (1ªB e 2º): 

 Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o alumnado dirixirase a súa aula 
circulando de xeito ordenado pola dereita. 

 ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As 
familias non entrarán ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: pola porta emerxencias planta 2.   

 RECREO:  

o Hora: 10:50 

o No antigo aparcamento alumnado. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada.  

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 10:50-11:00 deixando libre esa zona para o alumnado da ESO. 

 SAÍDA: as 14:10 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
*Dentro das instalacións circularase de xeito ordenado, en fila, sempre pola dereita e respectando a 
distancia. 

 

 

 

 

Entrada e saída porta de coches lateral, acceso pola porta emerxencia (no 
andar que corresponda) 
 

Zona de recollida bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no antigo aparcamento alumnado 



 
CICLOS FORMATIVOS: 

 Dende as 8:15. Farase de xeito paulatino dende os accesos marcados, o alumnado dirixirase a súa aula 
circulando de xeito ordenado pola dereita. 

 ACCESO RECINTO: pola porta de coches lateral, en fila e respectando a distancia de 1.5 m interpersoal. As 
familias non entrarán ao recinto. 

 ACCESO AO CENTRO: polas portas emerxencia planta 0, 1 e 2 segundo a aula de referencia asignada. 

 RECREO:  

o Hora: 10:50. 

o No antigo aparcamento alumnado. 

o O interior da cafetería permanecerá pechada para o alumnado, darase acceso polo exterior na zona 
indicada.  

o Para recoller os bocadillos, bebidas e demais produtos farase unha fila na zona marcada en verde en 
horario de 10:50-11:00 deixando libre esa zona para o alumnado da ESO. 

 SAÍDA: as 14:10 h coa mesma ruta de entrada, de xeito ordenado e respectando a distancia. 
 
*Dentro das instalacións circularase de xeito ordenado, en fila, sempre pola dereita e respectando a 
distancia. 

 

 

 

 

 

Entrada e saída porta de coches lateral, acceso pola porta 
emerxencia (no andar que corresponda) 
 

Zona de recollida bocadillos  

Zona de recreo  

Zonificación recreo no antigo aparcamento alumnado 



 
 

3. OUTRAS MODIFICACIÓNS DO CENTRO. 

 
Aparcamento para tódolos usuarios: 

 

 
 
 
 

Biblioteca: 

 

 A xestión de préstamos levarase a cabo a través dos titores e titoras de cada grupo e da persoa a cargo da 
biblioteca.  

 Enviarase un protocolo claro ao respecto e promoverase o préstamo de fondos existentes así como así como 
das novas adquisicións seguindo a normativa. 

 Evitarase un uso indiscriminado deste espazo xa que ten unha capacidade limitada e unhas normas de 
seguridade e hixiene claras. 

 
Familias no centro e titorías: 

 

 IMPORTANTE: Mentres dure a pandemia, non se permitirá a permanencia no centro das familias, as titorías 
serán concertadas da seguinte forma: 

 A familia concertará unha cita a través do correo electrónico do centro: ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es 
sinalando no asunto con que profesor ou profesora queren solicitar a cita, ou directamente ao correo do titor 
ou titora asignado a cada grupo. Se a familia non tivera correo electrónico poderá chamar ao centro para 
solicitar a cita. O titor porase en contacto con eles á maior brevidade posible. 

 
Reunións co equipo orientador do centro: 

 

 As familias poderán solicitar cita chamando ao teléfono ou no correo do centro. Cando se concrete a cita, 
acordarase tamén a modalidade na que se levará a cabo tendo en conta o tema a tratar e a dispoñibilidade 
e medios (telefónica, telemática ou presencial). 

 No caso de que a persoa de orientación decidira que estas foran presenciais, debido á especificidade ou 
complexidade das temáticas, contarase 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 atención presencial 
coincidindo cos horarios de entrada/saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

 
Trámites no centro: 

 Para a realización de trámites no centro (certificados, etc...) deben avisar antes por teléfono 988788534 e 
nunca ir a secretaría ata que todo o alumnado estea nas súas aulas. 

 

Ao comezo de curso, iremos informado ao alumnado sobre a utilización da Aula Virtual.  

 

 

 

mailto:ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es


 
 

4. MEDIDAS DE HIXIENE E SEGURIDADE PARA O ALUMNADO. 
 

 No centro hai designado un Equipo COVID co que terán que contactar para calquera incidencia sobre este 
tema. Está integrado por: 

o COORDINADOR COVID: 

 José Manuel Coedo Gómez 

o PROFESORAS COLABORADORAS COVID: 

 María Asunción Caneda Cabrera 

 María Yolanda Matos Caridad 

 
 

 Todo o persoal do centro usará máscara nas mesmas condicións que o alumnado. Ademais, o equipo de 
limpeza distribuirase en quendas de mañá e tarde para dar cumprimento as das tarefas de limpeza e 
desinfección. 

 

 PARA A DETECCIÓN PRECOZ DA ENFERMIDADE NO ALUMNADO, deberán realizar, antes da chegada ao 
centro, unha enquisa de auto avaliación dos síntomas (facilitase no sobre coa documentación por alumno/a  
no día da presentación) a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Se 
vostede contesta afirmativo a algunha das preguntas deste test deberá, inmediatamente, chamar ao seu 
centro de saúde de referencia e avisar a un dos coordinadores COVID do centro escolar. 

o A canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible 
será o teléfono do centro 988788534. 

o 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. 

o 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, o alumno ou alumna pasará á aula COVID asignada no 
centro durante o tempo preciso para contactar coa súa familia ou persoa de referencia, que deberá 
presentarse no centro á maior brevidade posible. Unha persoa da familia solicitará consulta 
telefónica co 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. 

o Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado 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 equipo 
COVID do centro. 

 

 

 

 



 
 

 É obrigatorio o uso da máscara en todo o recinto escolar para o alumnado e para o persoal do centro. A tal 
fin, o alumnado traerá unha máscara de reposto, un estoxo para ela e un pequeno dosificador con xel 
hidroalcohólico. 

 Nas aulas, o alumnado estará situado seguindo as instrucións da Consellería. Non poderán compartir 
material. 

 Durante as dúas primeiras semanas de curso, o profesorado/titores, explicarán aos seus alumnos e alumnas 
as medidas de hixiene xerais e as medidas especiais nas diferentes materias. 

 En todos os espazos do centro o alumnado disporá de xel hidroalcóholico, xel desinfectante, papel e 
papeleiras axeitadas á normativa. 

 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. 

 

 CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS QUE IMPIDAN USO CONTINUADO DE MASCARILLAS: 

o 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. 

 

 CASO QUE TEÑAMOS UN NOVO CONFINAMENTO OU SUSPENSIÓN DE CLASES POR CASOS NO CENTRO: 

o Nas primeiras semanas de curso, o alumnado será 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. 

o Tamén faremos un rexistro das persoas que non teñen internet ou ordenador na casa.  

 PARA CALQUERA DÚBIDA, SUXESTIÓN OU ACLARACIÓN PODEN ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A: 
ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es 

mailto:ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es

