
 

GUÍA PARA  FAMILIAS E ALUMNADO - PROTOCOLO COVID 19 

CURSO 2021-22 

Para un bo funcionamento do centro solicitamos a colaboración das familias e de todo 

o alumnado á hora de cumprir coas medidas preventivas, tanto colectivas como 

individuais, adoptadas ao inicio deste curso. A finalidade é crear unha contorna escolar 

o máis saudable e segura posible e así poder minimizar o risco de contaxio por Covid-

19.  

Estas medidas inclúense no Plan de adaptación á situación covid-19 no curso 

2021/2022 do IES “Gregorio Fernández”, que se publicará a finais de setembro na web 

do noso centro https://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/ no 

apartado específico COVID-19. Porén, poderán ser obxecto de revisión en función da 

evolución da pandemia e das instruccións que diten as correspondentes autoridades 

educativas e sanitarias, polo que pedimos especial atención ás comunicacións que lles 

iremos enviando a través das canles oficiais das que dispoñemos, a páxina web do 

centro ou a través da aplicación abalarMóbil. 

É indispensable que TODAS AS FAMILIAS canto antes teñan instalada a aplicación 

ABALAR MÓBIL. A través dela recibirán avisos e comunicacións importantes. 

Na páxina da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, 

http://www.edu.xunta.gal/portal/, no apartado VOLVAMOS Á ESCOLA CON 

SENTIDIÑO tamén dispoñen dunha ampla información sobre a volta segura ás aulas. 

A Dirección e o persoal do centro estará á súa disposición durante todo o curso escolar 

en horario lectivo para resolver ou aclarar as dúbidas que poidan xurdir. Poden 

comunicarse tanto por teléfono como a través do correo electrónico. 

TELÉFONO DO CENTRO: 982 87 07 90 ou 620 42 94 95 

CORREO ELECTRÓNICO: gregoriocovid@gmail.com 

O Equipo Directivo está formado por: 

Director: Fernando Díaz Copa 

Vicedirector: Iván Jesús Ramil Vázquez 

Xefa de Estudos: Mª Luz Ñúñez Gómez 

Secretario: Luis Ángel López Melle 

Xefe de Estudos de Adultos: Isabel Rodríguez Mate 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/
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O Equipo COVID co que deberá contactar para calquera incidencia coa COVID 19, está 

formado por: 

COORDINADOR COVID: 

- Fernando Díaz Copa.  

PROFESORAS COLABORADORAS COVID: 

- María  García Fernández.- Correo: fergama_ovi@edu.xunta.gal 

- Ana Isabel López Valín.- Correo: alvalin@edu.xunta.gal 

- Marisol Rancaño Ulla.- Correo: marisol.r@edu.xunta.gal 

-Isabel Rodríguez Mate.- Correo: valdeorrisa@edu.xunta.gal 

- Mª Luz Ñúnez Gómez.- Correo: m.luznuñezgomez 

 

COMEZO DE CURSO: 

As presentación dos cursos serán os días 15 e 16 de setembro. 

1. ANTES DA CHEGADA AO CENTRO: 

- Para a detección precoz da enfermidade no alumnado, deberán realizar, cada día, 

antes de acudir ao centro, unha enquisa de Autoavaliación dos síntomas (empregando 

a Enquisa que lles enviamos)  a fin de comprobar se estes son compatibles cunha 

infección por SARS-CoV-2. Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas que 

describe a enquisa:  

- Non enviarán ao alumno/a a clase. 

- Contactará co Coordinador Covid ou ben con algunha das persoas membros do 

equipo Covid á maior brevidade posible chamando ao número 982 87 07 90 ou 

enviando un correo a gregoriocovid@gmail.com 

- Contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes 

24 horas. 

Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, 

abondará co comprobante dos/as  pais/nais  ou titores/as legais.  

- 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, contactarase coa súa 

familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Unha  persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu 

facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica.  
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O alumno/a non acudirá ao centro nos seguintes casos: 

  

 

 

 

 

2. HORARIO DO CENTRO: 

Cando o alumnado chegue ao centro entrará directamente, non pode volver a saír. 

Poderá facelo dende as 8:20 h. da mañá e agardará na clase ata ás 8:40 h.  

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Edificio 300: 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Horario comedor escolar 

Entrada: 14:30 h  Saída: 15:00- 15:15h, agás os venres que entran ás 14:10 h e saen ás 15:00 h 

Bacharelato. Edificio 100:   

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 15:30 h 

Saída: 17:10 h 

    

FP Básica. Edificio 100 e 400 :   

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Horario comedor escolar 

Entrada: 14:30 h  Saída: 15:00- 15:15h, agás os venres que entran ás 14:10 h e saen ás 15:00 h 

  Ciclos Formativos Ordinarios Medios e Superiores. Edificio 100 e 400: 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

 Dúas Tardes 

Entrada: 15:30 h  Saída: 18:00 h 

Cando teña síntomas compatibles coa Covid (polo menos un). 

Os que se atopen en illamento por diagnóstico Covid. 

Estar en período de corentena domiciliaria por ser contacto estreito estrito, (se se 

convive cunha persoa positiva). 

As persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 



Educación Secundaria de Adultos (ESA). Edificio 100: 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:30 h 

Saída: 19:45 h 

Ciclo formativo adultos (CS de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos). 

Edificio 100: 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

 

3. MEDIDAS DE HIXIENE E SEGURIDADE PARA O ALUMNADO: 

- O uso da máscara é obrigatorio en todo o centro. Será obriga do alumnado levar 

cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para 

gardala en caso necesario. Se algún alumno/a non trae máscara, quedará illado ata que 

seus pais/titores/familiares lle proporcionen unha. En ningún caso se permitirá entrar 

ou permanecer no centro a ningunha persoa sen máscara. Na nosa páxina web, no 

apartado COVID-19, teñen un vídeo sobre erros comúns no seu uso e achegamos un 

documento onde se explica o seu correcto uso. 

- Á entrada e saída do centro e das aulas, o alumnado deberá realizar unha adecuada 

hixiene de mans. 

- En cada aula ou espazo hai xel hidroalcohólico, panos desbotables, produto 

desinfectante e unha papeleira con tapa e bolsa azul, para depositar os elementos 

Covid. 

- Ventilaranse con frecuencia as aulas segundo o protocolo da Xunta. 

- Contamos cunha limpadora pola mañá e tres pola tarde que se ocuparán das tarefas 

de limpeza e desinfección. 

- Nas aulas, o alumnado estará sentado de forma individual mantendo unha distancia 

dun metro e vinte centímetros, que é o que indica o protocolo da Xunta. Asignaráselle 

un posto fixo durante o curso, que será o que marque a titora/or.  

- Non se pode saír das aulas nos cambios de clase. Nos horarios primarase que o 

alumnado teña todas as clases na súa aula de referencia, aínda que a veces, será 

necesario que se desprace para asistir ás clases de Educación Física, Tics, música, 

talleres, etc., neste caso, cumpriranse as indicacións específicas para os cambios de 

aula. 

- Non poderán compartir material de uso propio con ningún dos seus compañeiros/as. 



- Cada vez que usen material compartido deberán realizar unha hixiene correcta de 

mans. 

- Manterase unha distancia interpersoal, con carácter xeral, será de polo menos 1,5 

metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.  

- Medidas de prevención da transmisión da infección e medidas de protección: 

o Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

o Ao tusir ou esbirrar, non retirarse a máscara, e cubrirse a boca e o nariz 

co cóbado flexionado. 

o Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos 

tras o seu uso á papeleira destinada para tal fin. 

o Hixiene de mans: uso de xel hidroalcólico. O lavado realizarase cando 

menos 5 veces 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. 

- Durante as dúas primeiras semanas de curso, o profesorado/titores, explicará ao 

alumnado as medidas de hixiene xerais e as medidas específicas nas diferentes 

materias e tamén na cafetería e  noutros espazos do centro. 

- Estas medidas están reguladas e recollidas nas NOF (Normas de Organización e 

Funcionamento do centro), así como tamén as medidas sancionadoras no caso de que 

un alumno/a non obedeza as indicacións do profesorado, xa sexan relacionadas co 

feito de poñer a máscara cando llo indiquen, ou con non manter as distancias de 

seguridade ou outras que atenten contra a saúde. 

O incumprimento dalgunha destas medidas será considerada como falta leve, o  que 

suporá a sanción de entre 1 e 3 días de perda do dereito de asistencia ao centro. Neste 

caso, chamarase aos pais ou titores para que veñan a recoller ao alumno/a ao centro e 

o leven para o seu domicilio. 

- Deben intentar non traer nada de valor ao centro xa que as aulas permanecerán 

abertas o maior tempo posible para ventilalas.  

- Lembren que non está permitido o uso de teléfonos móbiles dentro do recinto 

escolar. 

- As familias deberán facer un traballo de concienciación cos seus fillos/as acerca 

destas medidas para facilitar o traballo de todo o persoal do centro durante este curso 

escolar. 

4. CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS QUE IMPIDAN USO CONTINUADO DE MÁSCARAS: 

Quedará exento de levar máscara o alumnado que presente 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. 

No caso de que o alumno/a non poida facer uso da máscara, o centro tomará medidas 

especiais para o seu tempo de lecer. 

5. FAMILIAS NO CENTRO E TITORÍAS: 

Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a 

presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos 

proxenitores no centro educativo.  

Se teñen que recoller ao seu fillo/a (para consultas médicas ou trámites 

indispensables) deberán avisar con antelación mediante unha chamada telefónica ao 

centro.  

De querer falar co titor, a familia concertará unha cita preferentemente a través do 

alumno/a, telefonicamente ou por Abalarmóbil. O titor/a porase en contacto coa 

familia á maior brevidade posible. 

5.1. REUNIÓNS CO ORIENTADOR DO CENTRO: 

Para as reunións co orientador, as familias poderán solicitar cita chamando ao teléfono 

do Centro (982 87 07 90) ou no seu correo: jarias@edu.xunta.gal.  

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 o Orientador decidira que estas foran presenciais, debido á 

especificidade ou complexidade das temáticas, o Departamento de Orientación conta 

cun espazo físico suficiente para manter a distancia recomendada polas autoridades 

sanitarias. 

Actualmente a aplicación Abalar permite que o orientador  envíe  comunicacións ás 

familias. 

Nin nas titorías nin na reunión co Orientador, 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. 

5.2. TRÁMITES NO CENTRO: 

Para a realización de trámites no centro (certificados, etc...) disporemos dun horario 

limitado que non pode coincidir cos momentos libres do alumnado, polo que é 

recomendable que soliciten o que precisen ou pidan cita previa no correo: 

ies.gregorio.fernandez@edu.xunta.gal 
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6. SE HAI UN NOVO CONFINAMENTO OU SUSPENSIÓN DE CLASES POR CASOS NO 

CENTRO: 

- 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. 

- Tamén teremos un rexistro das persoas que non teñen internet ou ordenador na 

casa. No caso dun novo confinamento, comunicariámonos con eles, vía telefónica para 

atopar unha solución. 

PARA CALQUERA DÚBIDA, SUXERENCIA OU ACLARACIÓN 

PODEN ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO  A: 

ies.gregorio.fernandez@edu.xunta.gal 

OU CHAMAR O TELÉFONO: 982 87 04 90 

 

 

PRÉGOLLES QUE ASINEN A FOLLA FINAL PARA 

ENTREGAR A/O TITORA/OR  POR MEDIO DO  SEU 

FILLO/A COMO COMPROBANTE DE QUE RECIBIRON 

ESTA GUÍA.  
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