
 

VOLTAMOS!!! MAIS... COMO VOLTAMOS??? 
 
Aínda que non do mesmo xeito, iniciamos novo curso e volvemos ao instituto!!!!!. Este curso 
será diferente ao que estamos habituados. Levamos tempo sen estar xuntos e seguro que 
temos ganas de saudar ás/aos nosas/os compañeiras/os, pero deberemos estar atentas/os 
a cumprir coas medidas de seguridade que precisamos polo ben de todas/os. 

 

QUE DEBO TRAER? 
 

• Por suposto, debemos ter unha máscara posta e traer dúas de reposto. O centro 
proporcionarache unha funda hixiénica para levalas. 

 

• Unha bolsa pequena para o lixo que podas xerar na aula. Procuraremos non 
levantarnos e o lapis que afiamos ou o pano que desbotamos deberemos gardalo 
ata saír da aula. 

 

• O material académico que se precise. Recorda que non se pode compartir material!. 
 

• Tamén é aconsellable traer xel hidroalcólico para a desinfección de mans 
 

E ... MOITAS GANAS DE COMEZAR 
 

CANDO e COMO? 
 
23 de setembro: 

9:00h: 1º ESO e 2º ESO 

12:00h  : 1º BACH e 1º ciclo 
 

24 de setembro: 

9:00h : 3º ESO 

12:00h : 2º BACH e 2º ciclo 

 
 
 

 
Entraremos no recinto e 
agardaremos no patio 

mantendo as distancias de 
seguridade. 

 
As familias non poderán pasar 

da cancela. 

 

25 de setembro: 

9:00h : 4º ESO 
 
 

POR ONDE? 
 
ENTRADAS: Cada titor/a conducirá ao seu grupo o primeiro día, indicándolle por que porta 
debe acceder e cal é o percorrido que debe facer para chegar á súa aula. Haberá carrís de 
circulación marcados no chan. Debes respectar o carril e manter sempre a distancia de 
seguridade (1,5m). 
O percorrido de saída será igual que o de entrada, en sentido inverso. 
Mira no plano cal é a túa entrada no edificio! 



 

1º CICLO irá 
ao pavillón 

 
 

 
 
 
 

 



 

NA AULA 
 

AS MANS: Desinfecto as mans ao entrar. Hai un dispensador de xel na entrada. 
 

OS PUPITRES: Cada alumno/a terá un pupitre asignado para todo o curso. Antes 
de instalarte debes proceder á súa desinfección cos produtos que atoparás na aula. 
A posición dos pupitres estará marcada no chan, respectando a distancia de 1,5m 
de persoa a persoa. Non debes movelo do seu lugar. 

 
OS MOVEMENTOS: permaneceremos no pupitre durante toda a xornada agás nos 
tempos de recreo e de cambios de aula. Entre clases podemos erguernos para 
estirarnos pero non nos desprazaremos do sitio. O lixo que xeremos durante as 
clases ou pola desinfección deberemos gardalo. É aconsellable traer unha bolsa 
para recollelo e baleirala ao saír da aula. 

 
VENTILACIÓN: este ano procuraremos que as xanelas estean abertas sempre que 
sexa posible e, en todo caso, será imprescindible facer unha ventilación de 5 minutos 
como mínimo entre clase e clase. 

 
NON TOCO NADA que non sexa imprescindible tocar. As xanelas, persianas, 
ordenador, mando do proxector, etc será manipulado polo profesorado. 

 
 

E SE TEÑO QUE CAMBIAR DE AULA? 
 
Se son de 1º - 2º ou 3º ESO espero na miña aula até que o/a profesor/a da materia me 
veña buscar. Ao finalizar a clase, volverei só á aula que me corresponda. 

 
A partir de 4º ESO poderei desprazarme só até a aula que me corresponda. 

 
En todos os desprazamentos, todas/os cumpriremos coas normas de seguridade, 
mantendo a distancia de seguridade e sen provocar aglomeracións. Procuraremos falar sen 
subir moito o ton da voz. 

 
 

A MÁSCARA 
 
É obrigatorio o uso da máscara ao longo de toda a xornada agás nos instantes nos que 
precises comer ou beber. Neste momento deberás permanecer quieto nun sitio e manter 
unha distancia de 2 metros mínimo con respecto ás persoas que teñas ao teu redor. NON 
SE PODERÁ COMPARTIR COMIDA NIN BEBIDA!!! 

 
Deberás levar sempre contigo unha máscara de reposto. Recorda que o instituto che 
proporcionará unha funda hixiénica para gardala. 



 

 
 

 

OS RECREOS 
 
Haberá un so recreo de 11:30h a 12:05h. Estableceranse saídas de xeito que sexa 1º e 2º 
ESO os primeiros cursos en saír para o acceso á cafetería. 

 
Temos 5 zonas diferenciadas, unha para cada nivel da ESO e outra para 1º e 2º de 
Bacharelato: 

1º ESO Zona granate 2º ESO Zona azul. 3º ESO Zona fucsia 
4º ESO Zona amarela BACHARELATO zona da entrada do recinto 

 
O recreo, sempre que o tempo o permita, será no exterior. 

 
E se chove? Haberá unha alternativa a cuberto: na entrada principal, no corredor e nas 
aulas. En canto rematen as obras do pavillón grande poderemos contar tamén con este 
espazo. 

 
 

O BAÑO 
 
Os baños poderán usarse unicamente no recreo, non nos cambios de hora. 

 
O aforo estará indicado á entrada de cada baño e deberá ser respectado sempre. 

 
Se está ocupado, gardaremos fóra mantendo sempre a distancia de seguridade e deixando 
libre a saída. 

 

 

LEMBRA: 
 

DISTANCIA 

LIMPEZA DE MANS 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

MÁSCARA 

Estas son as claves do éxito. 

 

 
No IES do Carril estamos preparando unha volta segura na que o 

teu compromiso é fundamental. 


