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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS. CURSO 2020/2021 

 
Xestión das incidencias relativas á Covid-19 

Ao inicio de curso, os pais/nais/titores legais asinarán unha DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(elaborada seguindo o Modelo de declaración responsable facilitado pola Consellería) na que se 

comprometen a realizar a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID*, a NON envialo ao centro e 

mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

– Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu 

pediatra ou centro de saúde de referencia e con algunha das persoas membros do equipo COVID 

do centro educativo. 

– Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non 

poderá acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e que esta teña un resultado 

negativo. A corentena e o resultado da proba deberá ser comunicado á coordinadora COVID do 

centro. 

*ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
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CADRO EXPLICATIVO. CANLES DE COMUNICACIÓN. 
FAMILIAS E ALUMNADO 

SITUACIÓN CANLE EMPREGADA OBSERVACIÓNS 

Fóra centro, pero 
dentro do horario 
lectivo. 

Teléfonos 886110392/3 Solicitar falar con algún integrante 
equipo COVID: Rosa María Fernández 
Calvo, Juana María Rial Zueco, Raquel 
Ramírez Gómez. 

Fóra centro e fóra 
do horario lectivo 
(das 14:30 horas 
ata as 20:30 horas) 

Teléfono 886110396 
 

Fóra do centro. 
Noite e fin de se- 
mana 

Correo electrónico a: ies.pino- 
manso@edu.xunta.gal 

Asunto do correo deberá figurar: 
Incidencia relacionada coa COVID 

Dentro centro. Den- 
tro horario lectivo 

Acompañar ao alumno/a xunto 
ao cargo Equipo COVID de 
garda. 

Poñarase en illamento ao alumno/a e 
contactarase telefonicamente coa fami- 
lia, que solicitará consulta telefónica co 
seu pediatra ou o seu facultativo. 

 
Posteriormente, estas incidencias serán comunicadas aos titores/as dos grupos para que non 

sexan tidas en conta a nivel de absentismo escolar. 

 
Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

 

A realización das titorías coas familias será levada a cabo, preferentemente, por medios 

telemáticos ou vía telefónica, solicitando cita previa a través do alumnado. 

 
Canles de información ás familias 

 

As canles de información ás familias será a través da páxina Web, o correo electrónico e a 

aplicación Abalar (SMS se o alumnado é maior de idade). 

 
Medidas de carácter organizativo 

O horario de entrada e saída do centro adaptouse á nova situación: eliminouse un recreo de 20 

minutos, tempo que se empregará para realizar entradas e saídas paulatinas nas aulas e no 

recreo restante, que ten unha duración de 25 minutos. 

Á entrada, o alumnado transportado permanecerá no patio, baixo a supervisión de dous 
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profesores de garda e irase incorporando ás clases. Tamén estará baixo vixilancia do profesorado 

no patio mentres non chegue o autobús de regreso; cómpre lembrarlles a necesidade de que os 

seus fillos/as manteñan a distancia de seguridade tanto na subida coma na baixada do autobús. 

As portas de entrada e saída que debe ser empregadas polo alumnado son as seguintes: 

1º ESO e 2º ESO: porta principal dereita 

3º ESO A e B, 4º ESO A e B, 1º BAC C, 2º BAC B e C, FP 2: porta lateral 
 

3º ESO C, 4º ESO C, 1º BAC A e B, 2º BAC A, FP 1: porta principal esquerda 

 
Non se permitirá deixar ningún material na aula para facilitar o labor de desinfección e limpeza. 

Nos días de choiva o alumando durante o recreo será asignado a distintos espazos do centro. O 

alumnado asignado á cafetería é o de 2º ESO e FP 2, polo que o restante alumando non terá acceso 

a ela. 

 

Medidas xerais de protección individual 

Deberanse observar as seguintes medidas: 

• Uso obrigatorio de máscara. 

• Distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros. 

• As saídas e as entradas deberán ser ordenadas, de 1 en 1. 

• Hixiene de mans na entrada e saída ao centro e ás aulas. 

✓ A pesar de que hai dispensadores con xel nas aulas e aseos, recoméndase que o 

alumnado traia o seu propio xel persoal. 

• Uso de aulas compartidas: 

✓ Se houber outro grupo na aula, agardarase que saia o anterior antes de entrar. 

Entrarase gardando a distancia. 

✓ O grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

• O alumnado non pode compartir o seu material persoal. 

 
 

Uso da máscara no centro 

O alumnado do IES Pino Manso e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 

usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo. Será obriga 

do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardar 

a máscara en uso en caso necesario, como por exemplo se proceden a comer/beber na cafetería 

do centro, mantendo sempre as distancias preceptivas de seguridade. 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún 

tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou 

que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse 

a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. 
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A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a 

ou da persoa obrigada. 
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