
CIRCULAR INFORMATIVA ÁS FAMILIAS

Estimadas familias:

o  pasado  19  de  novembro,  a  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e

Universidade  enviou  a  resolución  FAVORABLE á  solicitude  realizada  polo  centro  para  que  o

alumnado  maior  de  16  anos  de  ensino  post-obrigatorio  poida  saír  durante  o  recreo.  Nesta

autorización indícanse os seguintes pasos a seguir polo alumnado e os proxenitores:

• Autorización dos responsables legais do alumnado para poder saír do centro de acordo co

modelo publicado na resolución do 23 de outubro. Esta autorización foi remitida a través

dos/das vosos/as fillos/as, e deberá ser devolta debidamente asinada.

• Sinatura, por parte do alumnado, dunha declaración responsable na que se comprometen

a respectar a normativa do centro fóra do recinto escolar, a levar máscara e respectar as

distancias  de  seguridade.  Este  declaración  foilles  entregada  xunto  coa  autorización

anterior.

• Unha  vez  recollida  toda  esta  documentación,  ó  alumnado  autorizado  entregaráselle  o

carné  do  centro  que  lle  permitirá  saír  durante  os  recreos  e  que  deberán  ensinar  ó

profesorado de garda (terán que ensinar o carné físico, non se admiten fotos deste).

Recordar que esta autorización remitida pola Xefatura Territorial ten só validez durante o tempo

que  dure  a  situación  derivada  da  pandemia  debido  a  COVID-19,  e  que  o  permiso  é

exclusivamente  para  os  recreos  (de  11:10h  a  11:40h).  Tamén  indicar  que  en  caso  de

incumprimento destas condicións, serán de aplicación as medidas correctoras recollidas no NOF

(Normas de Organización e Funcionamento) do centro.

Para aclarar calquera dúbida que lles poida xurdir ó respecto, teremos o vindeiro luns ás 17:00h

unha reunión telemática, a través da plataforma Cisco-Webex, na que trataremos de dar resposta

ás vosas cuestións.

• Ligazón para a reunión: 

https://eduxunta.webex.com/eduxunta/j.php?

MTID=m76109a34aee8951399f28a09427556be

• Número de reunión: 124 383 1853

• Contrasinal: IESdeMelide

Sen outro particular, recibide un cordial saúdo

En Melide a 20 de novembro de 2020

A DIRECCIÓN.


