
INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS SOBRE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID-19 

 

1. Qué facer na casa ANTES DE ENVIAR O ALUMNADO a clase? 
 

Para a detección precoz nos alumnos/as, estes (ou os seus pais/nais/titores) realizarán unha 

AUTOAVALIACIÓN DIARIA DOS SÍNTOMAS, antes de ir ao instituto, a fin de comprobar se 

son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2, MEDIANTE ESTA ENQUISA clínico- epidemiolóxicasubida 

á web do Centro e incluída no noso Protocolo. (O resultado desta enquisa non se enviará ao centro). 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 

 
Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   

 

Dificultade respiratoria   

 
 
 
 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 

Dor muscular   

 

Falta de olfacto   

 

Falta de gusto   

Diarrea   

 
 
 

 SI NON 

 
Tivo CONTACTO 

 
nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por sospeita 
de infección pola COVID- 19? 

  

 

 
CONVIVIU nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por sospeita 
de infección pola COVID- 19? 

  

 
  



 

• Diante da APARICIÓN DE POLO MENOS UN DOS SÍNTOMAS que aparece nesta enquisa, o 

alumno/a NON acudirá ao instituto e el/ela (ou a súa familia) contactarán 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. 

 

• No suposto de ALUMNADO QUE POIDA TER A CONDICIÓN DE VULNERABLE como consecuencia 

de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios que rexerán 

para decidir a asistencia a clase, ou de ser o caso a escolarización domiciliaria, serán os que 

recomende o médico ou pediatra. 

 

• SE ALGUNHA PERSOA DO NÚCLEO FAMILIAR É SOSPEITOSA DE PADECER A COVID-19, os 

nenos e nenas 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 coordinador 

COVID do centro e/ou equipo directivo. 

 
2. Qué facer se aparecen os SÍNTOMAS DURANTE A ESTANCIA NO CENTRO? 

 

• Se a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a tivese lugar 

durante a estancia no instituto ou á chegada ao mesmo, CONTACTARASE COA SÚA FAMILIA OU 

PERSOA DE REFERENCIA, QUEN DEBERÁ PRESENTARSE no centro á maior brevidade. 

Ademais, UNHA PERSOA DA FAMILIA SOLICITARÁ CONSULTA TELEFÓNICA CO SEU PEDIATRA 

OU FACULTATIVO, quen 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. 

 
3. MEDIDAS XERAIS de protección e hixiene individual 

 

• De forma xeral, manterase unha DISTANCIA INTERPERSOAL DE 1,5 METROS nas interaccións 
entre as persoas no centro educativo. 

 

• O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a OBRIGA DE USAR MÁSCARAS 
EN TODA A XORNADA LECTIVA EN TODOS OS ESPAZOS do centro educativo, aínda que se 
cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga  do  alumnado  levar unha SEGUNDA MÁSCARA 
DE RECAMBIO, así como un estoxo específico para gardala. 

 

• A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo 
de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse  agravada  polo  uso  da máscara ou  que,  
pola  súa  situación  de discapacidade ou dependencia, non dispoñan  de autonomía para quitarse a 
máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A 
IMPOSIBILIDADE DO USO DA MÁSCARA DEBERÁ SER ACREDITADA POLO PEDIATRA OU 
FACULTATIVO do alumno/a ou da persoa obrigada. 

 

• O alumnado disporá de XEL HIDROALCOHÓLICO, PANOS DESBOTABLES E DESINFECTANTE en 
cada aula, nas diferentes partes do recinto educativo e en tódolos baños.. Cando menos realizarase 
LAVADO DE MANS 5 VECES (con xel ou con auga e xabón) ao longo da xornada, particularmente na 
entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de 
ir ao aseo. 

 

 

 

 



4. Consideracións xerais NA AULA ordinaria 
 

Nas aulas ordinarias de cada grupo, onde pasarán o maior tempo durante a xornada escolar, o alumnado 
deberá: 

 

• EVITAR COMPARTIR MATERIAL co resto dos compañeiros, gardándoo de xeito diferenciado para 
evitar o contacto. No suposto de que se teña que compartir se deberá desinfectar previamente. 

 

• A COLOCACIÓN DE MATERIAL E ROUPA farase do xeito mais individualizado posible, na súa mesa 
e cadeira. 

 

• As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, 
e restantes ferramentas pedagóxicas serán UNICAMENTE USADAS POLO PROFESORADO ou o 
persoal non docente. 

 

• Antes de saír da aula, cada alumna/o deberá proceder á DESINFECCIÓN DA MESA, CADEIRA E 
MATERIAL DE USO COMÚN empregados (teclado, rato, pantalla, material de debuxo, de 
laboratorio...) coa dotación de desinfección existente na mesma (panos desbotables e solución 
desinfectante). Na chegada, en cambio, aproveitarase para lembrar os protocolos de hixiene e 
contacto social e permitir que o alumnado lave as mans se non o fixo previamente. 

 

• EVITAR O DESPRAZAMENTO do alumnado da aula, aínda que si se permitirá levantarse para 
realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar. 

 
 

5. Medidas xerais de LIMPEZA 
 

• Limpeza POLO MENOS UNHA VEZ AO DÍA, reforzando naqueles espazos que o precisen en función 
da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao día. 

 

• Terase ESPECIAL ATENCIÓN NAS ZONAS DE USO COMÚN e nas superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros 
elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos. 

 

• DURANTE A XORNADA LECTIVA, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 
superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. En todo caso nos 
aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 

• Se realizarán TAREFAS DE VENTILACIÓN frecuente nas instalacións (existirá en cada aula un 
modelo para seguir o control das ventilacións), e por espazo de polo menos 5 minutos (10 minutos 
cando a sala ou aula estaba ocupada previamente), sempre que sexa posible e coas medidas de 
prevención de accidentes necesarias: 

◦ Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as XANELAS 
ABERTAS o maior tempo posible. 

◦ Se aumentará a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do 
aire interior. 

 
 

6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

• Uso de TRES PORTAS DIFERENCIADAS PARA ENTRADA E SAÍDA do centro e aos patios de 

recreo, en función da situación das aulas no edificio. 

• FLEXIBILIDADE NOS HORARIOS de inicio e finalización da xornada escolar e dos recreos. 

• SINALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN no interior do instituto con dúas marxes no corredor de forma que 

indiquen a circulación pola dereita e pola esquerda de forma individual, respectando a distancia de 

seguridade. 

• MANTEMENTO DA DISTANCIA DE SEGURIDADE de 1,5 m en todas as aulas, á espera de 

confirmación por parte da Consellería de Educación dos desdobres solicitados para poder garantir 

esa distancia. 



 
7. Medidas xerais en relación con ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

• O AFORO DOS AUTOBUSES de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 
autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa OBRIGA 
DE USO DE MÁSCARA. 

 

• Con carácter xeral, cando se establezan LIMITACIÓNS DE CAPACIDADE DOS VEHÍCULOS, quedan 
suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o 
alumnado con dereito lexitimo ao transporte (máis de 2 quilómetros). No caso de que a capacidade 
dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado, o criterio de prioridade é o 
de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a administración adoptará 
as medidas para que o transporte se realice en condicións de seguridade. 

 
 

8. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS, titorías e acceso de pais, nais ou titores/as legais ao centro. 
 

• Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias A PÁXINA WEB DO CENTRO, 
www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar, aínda que tamén, segundo determinados casos, se 
utilizarán as chamadas telefónicas e correos electrónicos a través da aplicación SIXA Familias. 

 

• As REUNIÓNS CO TITOR/A realizaranse preferentemente POR VÍA TELEFÓNICA OU POR 
VIDEOCHAMADA. Ante unha situación excepcional onde esto non fose posible, de ter que facerse 
en espazos pechados, se coidará da ventilación, a separación interpersoal de 1,5 metros, utilización 
obrigatoria de máscara e a desinfección con xel hidroalcoholico antes de acceder á sala. 

 

• Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa 
requirida polo propio centro, NON SE PERMITIRÁ A ENTRADA DOS PROXENITORES no centro 
educativo. Estas visitas (excepcionais) serán concertadas, non coincidindo con entradas e saídas, 
intercambios de clase ou recreos. 

 

• No caso de que un proxenitor/a deba recoller o seu fillo/a, poderá ACCEDER AO CENTRO 
respectando os criterios anteriormente descritos: por razón xustificada, concertándoo previamente, 
co uso da máscara e coa desinfección previa obrigatoria. 

 

Moitas grazas pola súa colaboración.  

O Equipo Directivo 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio

