
 

Información de inicio do curso 2020-2021 para as familias  

por mor da COVID-19 

 

Que saber ANTES de comezar o curso? 

 O centro conta cun Equipo COVID encargado de coordinar, promover e vixiar o cumprimento 

das medidas hixiénico-sanitarias establecidas; comunicar incidencias, estar en contacto coas 

autoridades sanitarias e educativas e canalizar a información destas cara ás familias. 

 O Equipo COVID xeralmente informará á comunidade educativa a través da páxina web do 

centro  (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecastelo/), aínda que, ante circunstancias 

excepcionais e urxentes, poderá empregar a vía telefónica ou Abalar Móbil.  

 Poderase contactar cos membros do Equipo COVID a través do correo electrónico 

equipocovidmontecastelo@iesmontecastelo.onmicrosoft.com ou preguntando directamente por 

eles no teléfono 982828241. 

 O “Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021”, o “Plan 

de continxencia” e calquera outra documentación referente ó 

funcionamento do centro están dispoñibles para a súa consulta na páxina 

web do centro.  

 As familias terán que cubrir e facer chegar ós titores o “Modelo de Declaración Responsable” 

co que se comprometen a observar e informar ó Equipo COVID de calquera sintomatoloxía ou 

contacto detectado con persoas contaxiadas, tanto por parte do alumno como do núcleo 

familiar.  

 As familias deberán facilitar un correo electrónico e un teléfono móbil operativos. 

 Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os niveis e etapas do 

sistema educativo. A súa suspensión únicamente se adoptará en situacións excepcionais.  

Que facer CADA DÍA antes de asistir a clase? 

 A familia realizará a enquisa clínico-epidemiolóxica  ó/a alumno/a e, ante a aparición de polo 

menos un dos síntomas recollidos, non o enviará a clase e solicitará consulta co seu médico.  

Tamén se realizará no seo familiar cada mañá a 

medición da temperatura. 

 *Detectada sintomatoloxía compatible coa COVID 

19, a familia contactará tamén con algún dos 

membros do Equipo COVID.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecastelo/
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 *Para xustificar a falta, NON será preciso un 

xustificante médico, senón que abondará co 

comprobante dos pais, nais ou titores legais. As 

ausencias derivadas desta causa consideraranse 

xustificadas a efectos do protocolo de prevención 

do absentismo escolar.  

IMPORTANTE! Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, 

o alumnado que conviva con eles NON poderá acudir ó centro ata que se coñeza o resultado da 

proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado ós membros 

do Equipo COVID do centro.  

 

COMO actuamos se os síntomas aparecen cando o/a alumno/a XA ESTÁ no centro? 

 Contactamos coa súa familia ou persoa de referencia, que deberá presentarse no centro á maior 

brevidade posible.  

 O/a alumno/a permanecerá no espazo específico de uso individual 

habilitado no centro para illar a quen presente síntomas ata que se produza 

o seu traslado. Este espazo conta coa ventilación adecuada, solución de xel 

hidroalcólico, máscaras, papeleira de pedal e panos desbotables.  

 A familia solicitará cita presencial ou telefónica co seu médico, que valorará a realización dunha 

proba diagnóstica. 

Medidas organizativas xerais 

1.-ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO: cada grupo usará EXCLUSIVAMENTE as portas de 

acceso designadas e cumprirá rigorosomente os horarios establecidos (ambos poden consultarse 

na web do centro) a fin de evitar aglomeracións. Deberá desinfectar pés e mans no seu acceso. 

2.-As TITORÍAS e outras reunións realizaranse, con carácter xeral, por vía telefónica ou 

videoconferencia. 

3.-Será preciso solicitar cita previa a través da web do centro para facer uso dos servizos de 

SECRETARÍA. 

4.-Por norma, as familias NON accederán ó centro. Se EXCEPCIONALMENTE tiveran que facelo, 

entrarán pola porta principal e, tras presentarse en Conserxería, agardarán na zona habilitada a 

tal fin, seguindo, en todo momento, as medidas hixiénicas pertinentes.  

5.-Outras consideracións que se deben ter en conta:  

 O alumnado deberá levar unha máscara de reposto, un estoxo/ bolsa hermética para gardala 

e un paquete de panos desbotables (ver cartaces informativos sobre o seu uso). 

 As pertenzas persoais deberán transportarse sempre na mochila.  

 Está prohibido compartir materiais e a manipulación de pomos, interruptores, ventás… será 

exclusivamente realizada polos docentes.  

 Como norma, o alumnado non cambiará de clase e os recreos organizaranse en dúas quendas. 


