
 

 

 

 

 

Chegamos a setembro e tras sete meses sen aulas, comezamos novo curso con 
ilusións renovadas. Sabemos que será un curso diferente ao que estamos 
habituados. As medidas que debemos de adoptar obrigan a que a vida escolar 
teña cambios que afectarán a toda a comunidade educativa. 

 
Despois das numerosas e contraditorias instrucións conseguimos organizar o 
novo curso non sen moitos atrancos e dificultades e nun tempo récord. Dispoñer 
de espazos como laboratorios, biblioteca, aulas de debuxo ou talleres como 
aulas de grupo, foi a alternativa para que o noso alumnado estea sempre á 
distancia de seguridade de 1,5 metros. Non sen gran esforzo, conseguimos que 
todo o noso alumnado poda recibir clases no horario habitual. (Hai só un 
pequeno cambio nos recreos que pasan a ser un único de 35 minutos de 11:30 
a 12:05 horas.) 

 
O Equipo Covid do centro realizou o “Plan de adaptación ao contexto Covid” para 
organizar a vida escolar no centro neste curso 2020/21. Este plan, aprobado polo 
claustro e presentado á comunidade educativa (a través da páxina do centro), 
pretende asegurar as mellores condicións para o noso alumnado. Unha 
puntualización a este plan: está realizado por profesionais do ensino, fixémolo 
con moito empeño e levarémolo á práctica o mellor que podamos pero, 
queremos recordar, que nós non somos profesionais sanitarios. Non podemos 
ser responsables do que poda acontecer no centro en referencia ao contexto 
Covid. Por isto, esperamos a comprensión e a axuda de toda a comunidade 
educativa para que todo vaia sen atrancos e podamos cumprir co noso cometido 
que é formar ao noso alumnado. 

 
Dentro das novidades deste novo curso, recordamos que deberedes realizar a 
“Enquisa de Autoavaliación clínica da Covid”, á/ao vosa/o filla/o antes de ir ao 
instituto. Esta enquisa pretende ser útil para poder identificar síntomas clínicos 
de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes 
síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. Neste caso a/o alumna/o non 
poderá ir ao instituto. 

 
Solicítase tamén, a “Declaración Responsable”, asinada, conforme non 
levaredes á/ao vosa/o filla/o ao centro se presenta algún síntoma compatible coa 
Covid ou a ten algunha persoa do núcleo familiar. 

 
Os días de presentación as familias non poderán entrar no recinto escolar e 
estarán as/os titoras/es de grupo á espera do alumnado para indicarlles a 
entrada e levalos á súa aula. 



 

 

 

Na presentación o alumnado coñecerá á persoa titora, e o seu horario e se lle 
dará a coñecer quen será o profesorado do grupo. Comprobará as materias nas 
que está matriculado e daránselle as normas de funcionamento no centro. 
Haberá desprazamentos polo centro para aprender a moverse e se lles ensinará 
ás aulas que lle correspondan. 

 
Sentimos que este ano non podamos facer a reunión inicial e intentaremos mais 
adiante en pequenos grupos ou incluso de xeito telemático. 

 
As reunións coa persoa titora de grupo faranse preferentemente vía telemática 
ou telefónica con cita previa a través da aplicación AbalarMóbil ou do teléfono do 
centro. En caso de non ser posible a reunión telemática, concretarase unha cita 
presencial tomando todas as medidas de seguridade. 

 
Informaremos das novidades a través da páxina do centro e de AbalarMóbil. 

Moitas grazas pola vosa comprensión e feliz comezo de curso. 

 

En O Carril a 20 de setembro de 2020 
 

A Dirección 


