
PLAN DE ACOLLIDA COVID-19 PARA O
CURSO 20-21

O plan de acollida COVID-19 debe establecer as bases para que o curso académico 2020/2021
poida iniciarse coas garantías necesarias tratando de buscar un equilibrio entre a protección da
saúde das persoas e o dereito de todos os alumnos e alumnas a unha educación de calidade.

Os obxectivos deste plan son:

• Garantir un entorno escolar seguro tratando de minimizar no posible o risco para a saúde
do alumnado e de todo o persoal do centro.

• Posibilitar  que  a  aprendizaxe  do  alumnado  transcorra  co  maior  grao  de  normalidade
posible, seguindo as instrucións sanitarias e preservando a función social da educación.

• Contribuír no control da epidemia a través da aplicación de medidas que permitan reducir
a transmisión do virus e a identificar con rapidez os posibles casos de contaxio e ofrecer
información sobre os seus contactos.

• Formar, informar e comunicar a toda a Comunidade educativa do IES de Ordes  todas as
medidas que forman parte deste plan de acollida para facilitar o seu cumprimento.

• Conseguir a colaboración de toda a comunidade educativa para poñer en marcha este
plan de acollida.

O devandito plan de acollida COVID-19 foi elaborado a partir das instrucións do 30 de xullo 2020,
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás
medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes
da Comunidade Autónoma de Galicia co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola
suspensión da actividade lectivo presencial durante o curso 2019/2020. Estas instrucións foron
posteriormente modificadas en 31 de agosto de 2020 e finalmente afectadas pola Orde de 16 de
setembro de 2020. 
Nesas instrucións indícase que o equipo directivo elaborará un programa de acollida que será
presentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolverá nas dúas primeiras semanas do
curso, co deseño de actividades globalizadas que informen, polo menos, dos seguintes aspectos:

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.
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b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu
desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de
acollida e cohesión.

Este plan será adaptado en función das necesidades que vaian aparecendo.

1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E
FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

O  plan  de  adaptación  á  situación  covid-19  implica  unha  serie  de  cambios  e  modificacións
temporais nas Normas de Organización e Funcionamento do centro, con alteracións importantes
na organización de todos os espazos, entradas e saídas, recreos, gardas, reunións de órganos
colexiados, etc 

Neste resumo reflectimos as máis salientables: 

ENTRADAS 

 A entrada  do alumnado ao centro farase polas seguintes portas:

Porta nº 1 (entrada principal): alumnado que teña a 1ª clase no edificio 1
Porta nº 2 (entrada cercana ao pavillón): alumnado que teña a 1ª clase no edificio 2 ou no
ximnasio.
Porta nº 3 ( talleres de automoción ): alumnado  do Ciclo Medio de  Electromecánica de
Vehículos  e opcional para o resto do colectivo

 A Policía  Municipal  será  informada  pola  dirección  do  centro  no  caso  de  que  detecte
aglomeracións de alumnado no exterior do recinto escolar que poñan en perigo a saúde
das persoas ao non respectar as recomendacións sanitarias en prevención do COVID-19

 Horarios de entrada: 

• A entrada ás aulas estará permitida a partir das 08:55 horas para evitar masificacións
no exterior dos edificios e facilitar o acceso ao alumnado usuario do transporte escolar.
Estará presente o profesorado de garda correspondente.

• O alumnado de bacharelato e ciclos medios de FP deberá estar en cadansúa aula
antes das 9:05. 

• O alumnado de ESO e ciclo básico de FP deberá incorporarse á súa aula antes das
9:10.

• Non se poderá permanecer no recinto do Instituto ou na súa contorna á espera da hora
de entrada e  deberá incorporarse á aula de xeito ordenado polos corredores e zonas
exteriores de paso.
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 No edificio principal (edificio 1) haberá  5 docentes de garda de entrada, un por corredor,
que desempeñarán as seguintes funcións:
• Regular o tránsito ordenado do alumnado polos corredores no seu acceso ás aulas,

con observación  das indicacións existentes.
• Abrir a porta e as ventás de cada aula para unha correcta ventilación.
• Comprobar que se faga o lavado de mans co xel hidroalcólico antes de entrar na aula.
• Comprobar que o alumnado faga uso da máscara en todo momento e correctamente

colocada.
• Comprobar que se respecte o aforo nos baños.
• Comprobar que o alumnado ocupa o posto que ten asignado na aula e permanece

sentado nel ata o inicio da clase e sen retirar a máscara.

 No edificio  2,  haberá  3 docentes de garda de entrada que desempeñarán as mesmas
funcións. 

 O edificio de talleres de Automoción tamén contará cun profesor/a de garda.

ORGANIZACIÓN DO TEMPO DE LECER

 Faranse  dúas quendas de recreo para evitar o amoreamento de alumnado no patio:

• Ás 11:40 horas sairá ao recreo o alumnado da ESO, ESA e FPB, que será supervisado
polo profesorado de garda de patio, para cumprir o establecido sobre uso da máscara
e as outras normas referidas ao uso dos espazos asignados no patio para os diferentes
grupos  de  alumnado.  No  caso  de  que  as  condicións  climatolóxicas  non  permitan
permanecer  no  patio,  o  alumnado trasladarase  ao  pavillón  Castelao  I  vixiado  polo
profesorado de garda. Nesta quenda de recreo mantéñense as gardas no acceso aos
baños.

• Ás 12:30 horas sae ao recreo o alumnado de bacharelato e ciclos formativos: haberá
persoal  docente  de   garda  de  patio  e  acceso  aos  baños  e  garda  de  edificios.
Permitirase a saída ao exterior do recinto deste alumnado.

 A porta e as ventás das aulas permanecerán abertas durante o tempo de recreo para unha
correcta ventilación.

SAÍDAS

 O alumnado da ESO e FPB sairá as 14:35 horas de maneira graduada, ordenada e por
clase seguindo o itinerario establecido para cada grupo.

 O alumnado de bacharelato e ciclos medios  sairá as 14:40 e farán cadanseu itinerario
establecido.

 O profesorado permanecerá na aula ata que saia todo o alumnado e será o encargado de
recoller a clase e deixar a porta e as ventás abertas para unha correcta ventilación.  

IES Ordes

Rúa Nicolás del Río s/n  15680 ORDES

Teléfono 881960334    Fax 881960344



NORMAS DE AULA

Modificación das normas da aula:

▪ Lavado de mans con  hidroxel á entrada e saída todas e cantas veces se entre e se saia dunha
aula durante todo o horario lectivo.

▪ Uso obrigatorio da máscara para o alumnado e o profesorado.
▪ Hixiene do posto escolar co material facilitado polo centro educativo.
▪ O alumnado permanecerá sentado no lugar asignado, que será fixo. 
▪ En ningún  caso o alumnado será  o  responsable  da posta  en funcionamento  do ordenador

portátil  da mesa do profesor/a ou da utilización dos mandos a distancia do equipamento da
aula.

▪ Non se levantarán as cadeiras tras finalizar a última sesión de clase.
▪ Non se sairá da aula entre clases.
▪ O alumnado non poderá compartir o seu material 
▪ Na medida do posible,  non se entregará material  impreso ao alumnado. Se se lles entrega

material  fotocopiado,  este estará depositado nun portaobxectos que o profesor/a acercará a
cada posto escolar para que o alumno/a retire a súa copia sen intervención do profesorado para
evitar posibles contaxios. 

▪ O alumnado será autorizado a saír da clase para acudir aos aseos só en caso de necesidade
urxente.

▪ No ximnasio non se empregarán as duchas. Control de aforo nos vestiarios e será conveniente
traer xa posta da casa a roupa adecuada para a práctica do exercicio físico. 

▪ En  canto  ás  actividades  complementarias  e  extraescolares,  evitaranse   todas  aquelas
actividades  que supoñan mestura do alumnado de diferentes cursos ou grupos de convivencia
estables, así como as que esixan unha especial proximidade. Aquelas que se realicen dentro do
horario lectivo, faranse nas aulas ordinarias do alumnado. 

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS DO CENTRO

A organización dos espazos do centro educativo sufriu algunhas modificacións:

▪ A biblioteca do edificio 2 adaptouse para o seu funcionamento como aula. Non se descarta
a posibilidade de retomar o uso como biblioteca.

▪ Limitouse o aforo das salas de profesorado, reducindo a 18 persoas o aforo da sala do
edificio 1  e a  9  persoas o aforo da sala do edificio 2.

▪  Nos departamentos didácticos débese respectar tamén o aforo establecido para cada un
deles.

▪ O profesorado poderá utilizar como lugar de traballo as aulas específicas, cando estean
libres e en adecuación ao aforo permitido.

▪ Limítase o aforo da biblioteca do edificio 1 a 25 postos..
▪ Ao respecto do uso da biblioteca as coordinadoras darán as oportunas instrucións.
▪ Na conserxería e secretaría atenderase a través das ventás.
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▪ Inicialmente  non  contaremos  co  servizo  da  cafetería,  polo  que  se  recomenda  que  o
alumnado traia a súa merenda da casa.

▪ Aseos: no seu interior existe información sobre o aforo e as normas para unha correcta
hixiene de mans antes e despois de facer uso dos aseos.
Así  mesmo, tamén haberá un cadro de control  de limpeza coa data,  hora e nome do
persoal de limpeza que fai a operación. Os aseos están dotados de dispensadores de xel,
papel desbotable, xabón e papeleiras con tapa accionadas por pedal. As papeleiras serán
baleiradas con regularidade.
Ascensores: os ascensores do centro só se poderán usar por unha causa xustificada e coa
autorización da dirección. Só poderá subir unha persoa de cada vez. Excepcionalmente, e
tamén coa debida autorización, poderán utilizar o elevador simultaneamente dúas persoas.

 REUNIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS E ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

 No referente ás xuntanzas dos órganos colexiados, o consello escolar e os claustros serán
preferentemente telamáticos.  

 Así mesmo a atención ás familias será telemática e/ou telefónica, excepto que soliciten
unha xuntanza presencial, da que se informará á xefatura de estudos.

ACCESO AO CENTRO DOS PAIS, NAIS OU OUTRAS VISITAS EXTERNAS

O acceso de pais/nais  ao recinto educativo non é recomendable.  En caso de necesidade,
pode acceder ao centro un so proxenitor, coa preceptiva máscara e respectando a distancia
de seguridade, tras o lavado de mans co xel hidroalcólico agardará ata ser atendido/a polo
persoal de  conserxería ou secretaría.

As mesmas normas serán de aplicación a calquera visita externa.

NORMAS BÁSICAS A CUMPRIR

▪ Uso obrigatorio de máscara en todo momento. Ademais será obriga do alumnado levar
cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para
gardala en caso necesario.

▪ Distancia  interpersoal  de  seguridade  de  1,5  metros  en  todo  momento  e  en  todos  os
espazos.

▪ Obrigatoriedade de facer hixiene de mans tal e como se establece no plan de adaptación.
▪ Obrigatoriedade de permanecer no posto asignado na aula mentres dure a clase e entre

clases (salvo desdobres), aínda que excepcionalmente estará permitido que os alumnos e
alumnas se levanten para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non
impliquen desprazamento do posto escolar.

▪ Utilización dos aseos asignados e uso das zonas de patio establecidas.
▪ Entrada e saída polas portas sinaladas, circulación pola dereita nos desprazamentos.
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▪ Respecto do aforo establecido para cada espazo.

O  incumprimento  destas  normas  será  considerado  como  unha  conduta  prexudicial  para  a
convivencia que terá a consecuente medida correctora.
A reiteración de faltas de conduta leves dará lugar a unha conduta gravemente prexudicial para a
convivencia. 

ACOLLIDA

• Recepción  do  alumnado  na  entrada  exterior  do  centro, por  parte  do  equipo  directivo
(director, vicedirectora, xefa de estudos ou secretaria), o departamento de orientación e os
titores e titoras correspondentes.

• Acceso  á  súa  aula  co  titor/a  quen  explicará  detalladamente  as  novas  normas  e  fará
especial fincapé nas normas de protección, seguridade e hixiene. Comprobarase que os
datos  do  alumno  sexan  correctos  e  a  elección  de  optativas  coincide  coas  peticións.
Explicación de como deben entrar, saír ao recreo, ir aos aseos, á biblioteca, á cafetería…

• En 1º ESO e 1º bacharelato farase un percorrido polo centro para ver todas as instalacións
e explicaráselles as normas de uso durante este curso (zona de patio que teñen asignada
para os recreos, portas de entrada e saída, sentido da circulación dentro do centro, aseos
que teñen asignados, etc. 

PRIMEIROS QUINCE DÍAS DE CLASE

O profesorado utilizará, en función do número de sesións semanais de clase e dos cursos, parte
das súas sesións  para traballar co alumnado os seguintes aspectos: 

• Actuacións de protección, hixiene e prevención.
• Formación do alumnado no funcionamento do seu curso de aula virtual.
• Plan  de  reforzo  e  recuperación  das  aprendizaxes  imprescindibles  non  adquiridas  no

terceiro trimestre do curso anterior.
• En titoría: atención a aspectos emocionais e sociais, e formación na aula virtual. 
• Explicación ao alumnado da actividade docente non presencial na súa materia.
• Presentación de determinados aspectos da programación didáctica: metodoloxía, criterios

e procedementos de avaliación e cualificación nos diferentes escenarios posibles.

2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E
PROTECCIÓN 

Durante todo o curso e, en particular, durante os primeiros 15 días de clase, todo o profesorado
fará fincapé na prevención, hixiene e protección. 
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Dentro do plan de formación do profesorado no centro proporase traballar esta temática a través
de cursos, seminarios, etc 

PREVENCIÓN

O IES Ordes non é alleo á situación social e, polo tanto, segundo as normas xerais de prevención
doutros contextos, estas actuacións aplicaranse durante todo o ano, pero os primeiros días de
clase  serán  fundamentais  para  familiarizarse  coas  novas  normas  derivadas  da  situación
epidemolóxica na que nos atopamos. 

• Evitar aglomeracións: 
◦ Distintos horarios de saídas do alumnado.
◦ Distintas portas de entrada e de saída.
◦ Limitación de aforos en todos os espazos do centro.

• Distancia social: 
◦ Distribución das mesas nas aulas de tal xeito que exista a maior separación posible

entre o alumnado en función do número de estudantes por aula e o espazo dispoñible.
En todo caso, cunha separación entre cadeira e cadeira de 1,5 metros. 

◦ Mantemento en todo momento e en todos os espazos desa distancia de seguridade
con sinalización ao respecto en diversas zonas do centro.

◦ Evitaranse situacións de contacto físico: cambios nas normas dos recreos, na materia
de Educación Física, metodoloxía de aula (proposta de traballos individuais), etc.

◦ Instalacion  de  mamparas  nas  aulas  onde  nos  foi  posible  manter  1,5  metros  de
separación entre o alumnado:
▪ Aulas de CM de Administrativo.
▪ Aulas de Informática.
▪ Tres aulas de 2º de Bacharelato
▪ Dúas  aulas de 1º de Bacharelato
▪ Aulas para contidos teóricos do CM de Electromecánica 

• Responsabilidade individual:
◦ O profesorado debe comprometerse a facer un autotest antes de acudir ao centro para

evitar ir a traballar con sintomatoloxía compatible coa COVID-19.
◦ As familias  deben adquirir  o  compromiso firme de non enviar  aos seus fillos/as  ao

centro  se  presentan  algúns  dos  síntomas  compatibles  coa  COVID-19,  para  o  cal
deberán facer un test diario  no que comproben a temperatura, a presenza de tose
seca, dificultade respiratoria, a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga severa
ou diarrea. 

HIXIENE

Neste  apartado  faise  un  resumo  das  accións  para  reforzar  a  hixiene  xeral  do  centro  e  a
adquisición de hábitos e rutinas de responsabilidade individual. 
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• A hixiene de mans é fundamental para previr o contaxio do virus, polo que é fundamental
concienciar a toda a comunidade educativa da necesidade de realizala con frecuencia e de
forma correcta. Hai cartelería no centro, sobre todo nos aseos, referida a estes aspectos. 

• Hixiene xeral do centro:
∘ Desinfeccións  dos  aseos  dúas  veces  pola  mañá,  folla  de  control  de  limpeza  nos

mesmos, baleirar, por parte do persoal de limpeza, frecuentemente as papeleiras con
tapa e pedal.

∘ Facer limpeza e desinfección de aulas, espazos comúns, despachos…
∘ Ventilación correcta e abundante das aulas.
∘ Desinfección dos elementos de uso común por parte do alumnado.

• Hixiene persoal: 
∘ Facer varias limpezas e desinfección das mans, para o que haberá dispensadores de

xel hidroalcohólico nas aulas e xabón líquido nos baños. O alumnado poderá traer no
seu estoxo un bote de desinfectante.

∘ Adquirir  hábitos como tusir  ou esbirrar  contra o cóbado,  evitar  tocar a cara o levar
obxectos á boca. 

∘ Aprender a manipular correctamente as máscaras. 

• Rutinas de responsabilidade individual:
∘ Os usuarios de espazos e elementos comúns deben adquirir  o hábito de realizar a

desinfección previa ao uso.
∘ Limpeza de elementos propios de traballo: cada profesor/a ou cada alumno/a ten uns

elementos de emprego persoal, como son a mesa de traballo, bolígrafos, etc. É moi
saudable interiorizar a limpeza deses elementos de xeito periódico, feito que non exime
da hixienización que poida facer o persoal de limpeza.  Exemplo:  antes de usar un
ordenador, debo, como usuario, coller un pano con xel e desinfectar o teclado e rato,
acción que debo repetir cando finalice o seu uso.

PROTECCIÓN
Os elementos de limpeza a disposición da comunidade educativa: 

• Dispensadores de xel hidroalcohólico en todas as aulas e espazos comúns.
• Xabón nos aseos. 
• Panos desbotables: en todas as aulas, aseos, despachos e espazos comúns.
• Solución desinfectante para o teclados dos ordenadores.
• Solución desinfectante nas aulas.
• Uso obrigatorio de máscaras para toda a comunidade educativa en todo momento.
• Para realizar trámites coas familias instalouse unha mampara na secretaría ao igual que

conserxería.
• Instalación de mamparas nas aulas de informática, nas dos Ciclos Medios de Automoción

e Administrativo, e en varias aulas de bacharelato, xa que non se podía manter a distancia
de 1,5 metros.

Toda a comunidade educativa  debe estar especialmente concienciada sobre como actuar
cos residuos xerados (máscaras desbotadas,  panos de man usados,  luvas de plástico)
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deben ir a parar aos colectores de lixo ou ás papeleiras das aulas. Nunca se deben deixar
abandonados en calquera sitio pola contaminación que xeran.

3. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA
COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO 

No caso de que sexa necesario realizar unha docencia non presencial, a formación básica que o
alumnado (ou familia) precisa para poder ter un mínimo de garantías é: 

• Acceso á aula virtual.
• Envío de tarefas a través da aula virtual.
• Xestión da súa conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta,  vídeo,

documentos.
• Consulta de cualificacións e comentarios.
• Envío das mensaxes por vía interna da aula virtual.

 
Por  outra  banda,  as  familias  teñen  á  súa  disposición  as  seguintes  canles  de  información  e
comunicación existentes no centro, que son as seguintes: 

• Aplicación  Abalarmóbil,  dende  a  que  poden  realizar  consultas  relacionadas  co  ámbito
académico,  solicitar  titorías  e  recibir  mensaxes  do  centro  ou  profesorado.  Existe  a
posibilidade  de  crear  salas  de  mensaxería  dende  as  que  podería  interactuar  co
profesorado. 

• Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e realizar outro
tipo de trámites. A dirección empregada debe ser á a corporativa: ies.ordes@edu.xunta.es

• Teléfono: comunicación directa e inmediata, 881960334. 

As accións formativas que se levarán a cabo estarán dirixidas  polo profesorado titor,  e  outro
profesorado coa colaboración do coordinador da aula virtual. 
No seguinte resumo quedan reflectidas as tarefas mínimas que se deberán levar a cabo:

• Facilitar usuario e contrasinal da aula virtual. 
• Titoría: explicación da privacidade dos contrasinais e uso seguro dos mesos. 
• Diversas materias: todos os cursos accederán á aula virtual e familiarizaranse con ela,

sexa no acceso como no funcionamento. Visualizaranse os contidos na aula virtual, así
como se realizarán actividades, envíos de mensaxes, arquivos… Desenvolverase algunha
videoconferencia-webex.

• Xuntanza informativa ao profesorado sobre os seus usuarios da aula virtual,  modo de
ensinar ao alumnado a inscribirse nos cursos e formación dispoñible.

• Incluír no Plan TIC anual do centro o emprego da Aula Virtual no ensino presencial polo
menos unha vez quincenalmente  con tarefas diversas para unha correcta preparación
ante un posible ensino a distancia.

Durante as primeiras semanas de clase deberase proceder a actualización da base de datos
realizada o curso pasado sobre os medios tecnolóxicos existentes no fogar do alumnado para
detectar necesidades e problemas e poder darlle solución ante un posible ensino a distancia. 
Os titores  e  titoras  o  primeiro  día  de  clase  pasarán  unha enquisa  ao alumnado para  ver  os
recursos tecnolóxicos dos que dispoñen. 
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O profesorado pode optimizar a súa formación en novas tecnoloxías a través da formación que
ofrece o CAFI e PLATEGA.

En  caso  de  ensino  non  presencial,  o  profesorado  deberá  manter  o  contacto  permanente  co
alumnado e as súas familias,  tanto para coñecer a evolución do estado de saúde como para
continuar co ensino a distancia. Empregaranse soamente medios coorporativos e da Consellería
para cumprir coa lei de protección de datos vixente e garantir a unificación a nivel de centro.

4. ATENCIÓN A ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS,
MEDIANTE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

A pandemia que estamos a vivir  caracterizouse por aparecer de repente, sen que se puidese
entender durante semanas o que estaba acontecendo e incluso con información contradictoria.
Esta situación causa medo e ansiedade que poden ser abrumadores e xerar fortes emocións tanto
en adultos como en nenos.

O estrés pode incluír reaccións como:
• Medo e preocupación pola súa saúde e a dos seus seres queridos.
• Cambios nos patróns de sono e comida.
• Dificultade para durmir ou concentrarse.
•  Empeoramento dos problemas de saúde crónicos.
•  Empeoramento dos problemas de saúde mental.
• Aumento do consumo de alcol, tabaco ou outras drogas…

Ante  todas  estas  posibles  consecuencias,  dende  o  IES  debe  tentar  identificar  situacións
problemáticas que están a vivir os nosos alumnos e alumnas e as súas familias para ofrecer unha
resposta do contorno escolar (en coordinación co profesional de saúde cando sexa necesario) e,
ao mesmo tempo, ofrecer unha intervención que facilite examinar e ordenar as súas experiencias
e procesar as emocións sentidas. Por outra banda, un dos posibles efectos do encerro é a perda
de estrutura e hábitos diarios, que seguramente influirá na volta ás clases. 
En consecuencia debe incidir en varios aspectos principais no inicio do curso: detectar cedo as
posibles  dificultades  emocionais  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  da  escoita  activa,  coa
presentación de actividades, debates, charlas que nos fagan tratar o tema, resolver dúbidas…
O Departamento  de Orientación  entregará  aos titores  unha  recompilación  de actividades  que
fomenten aspectos de expresión de emocións, sentimentos, positivos ou negativos.
Asesorarase ao profesado e as familias no desenvolvemento de estratexias metodolóxicas que
faciliten a motivación e o rendemento escolar do alumnado. 

Ademais, deben ser  tratados os seguintes aspectos:
• A nivel  social  é  importante traballar  o tratamento que reciben as persoas contaxiadas.

Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e
empatía. Tentar evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois calquera persoa pode
pasar  por  esa  situación  aínda  sen ter  cometido  actos  imprudentes.  Polo  tanto,  se  un
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compañeiro/a contrae a enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, senón apoialo
e coidalo emocionalmente. 

• De igual forma cómpre actuar coas persoas que presenten síntomas compatibles, tomar
precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que é preciso deseñar actividades
de sensibilización neste eido.

• Outro aspecto sobre o que hai que incidir no tratamento transversal do tema é a difusión
de bulos e as bromas relacionadas co virus. É necesario que formar o  alumnado para que
non caia en cadeas de transmisión de información que non estea fundamentada. 

Finalmente,  a  perda  de  liberdade  do  alumnado  é  máis  que  evidente,  xa  que  son  moitas  as
limitacións que se atopará no retorno ás aulas.  Será importante transmitir  que se trata dunha
situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e como cidadáns é obrigatorio
cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear ao virus e conseguir que esta
situación acabe.
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