
RETORNO Á ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
ALUMNADO 2º BAC (DIÚRNO)

1. Horarios:

O alumnado  acudirá  ao  centro  seguindo  o  horario  actual,  proporcionado  ao  inicio  do  terceiro

trimestre. No caso de non asistencia presencial, dito horario seguirá vixente tamén na docencia a

distancia.

2. Organización dos grupos:

Usaranse as aulas da planta baixa, 2º de BAC A no corredor do salón de actos e 2º BAC B no

corredor da aula de música. Cada aula terá unha capacidade para 9 alumnos/as, separados os postos

por unha distancia de 2 metros.

3. Entrada e saída ao centro:

- Deberá usarse a máscara, xa que é difícil que se poida asegurar unha distancia interpersoal de 2

metros.

- O alumnado de 2º BAC A acudirá ao centro ás 9:50. Usará a entrada principal, accedendo de un en

un  e  incorporándose  á  aula  correspondente,  circulando  pola  dereita  dos  corredores.  Sairá  ás

12:45/13:15  (dependendo  do  seu  horario),  usando  a  mesma  porta  pola  que  accedeu  e  tomando

similares precaucións. 

- O alumnado de 2º BAC B acudirá ao centro ás 9:55. Usará a entrada principal, accedendo de un en

un  e  incorporándose  á  aula  correspondente.  Sairá  ás  12:50/13:20  (dependendo  do  seu  horario),

usando a mesma porta pola que accedeu e tomando similares precaucións.

4. Comportamento na aula:

-  Na primeira sesión explicaranse ao alumnado as normas, e estas quedarán expostas nas aulas. A

asistencia  á  clase  é  voluntaria,  pero  unha  vez  o  alumnado  asista,  as  normas  son  de  obrigado

cumprimento.

-  En  cada  aula  haberá,  a  disposición  do  alumnado  e  profesorado,  un  dispensador  de  xel

desinfectante e papel. Cada un é responsable da desinfección do seu propio material e de adoptar as



medidas de prevención persoal (realizar adecuada hixiene de mans; evitar tocar ollos, nariz e boca;

cubrir a boca co cóbado ao tusir ou espirrar, ...)

- Ningún alumno/a usará o material  asignado ao posto do profesor/a (mesa, material de oficina,

ordenador, etc).

-  Cada alumno/a  terá  o seu posto asignado e será o mesmo durante toda a  xornada.  As mesas

permanecerán no lugar onde están colocadas.

- O alumnado permanecerá na aula e no posto que lle corresponda, incluso nos cambios de clase.

Poderá levantarse, estirarse,... sempre que non implique moverse do seu posto de traballo. Para ir ao

servizo, pedirá permiso sempre a un profesor/a.

- No caso de cambiar de aula (farase so nos casos nos que sexa imprescindible) as normas serán as

mesmas que na aula de referencia. Ademais, a  hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de

aula.

- Non é obrigatorio o uso de máscaras nas aulas, xa que se mantén a distancia interpersoal de 2

metros. Si son obrigatorias nos desprazamentos polos corredores.

5. Segundo a RESOLUCIÓN, DO 22-05- 2020, DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADE  E  FORMACIÓN  PROFESIONAL  POLA  QUE  SE  REINICIA  A

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL NO CURSO 2019-2020:

- Indicarase as familias que non poden acudir ao centro os nenos/as con síntomas compatibles co

COVID-19 o diagnosticados de COVID- 19, o que se atopen en período de corentena domiciliaria

por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para isto, as

familias vixiarán o estado de saúde e realizarán toma de temperatura todos os días antes de saír da

casa para ir ao centro educativo. Si o alumno/a tivera febre ou síntomas compatibles con COVID-19

non deberá asistir ao centro debendo chamar ao seu centro de saúde ou ao teléfono 900 400 116 e

avisando simultaneamente ao centro educativo.

- Dado que a incorporación é voluntaria, o alumnado que presenta condicións de saúde que os fai

máis vulnerables para COVID-19 (como, por exemplo,  enfermidades  cardiovasculares,  diabetes,

enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), poderá acudir

ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de

protección de xeito rigoroso.



- Recomendase evitar as aglomeracións. As familias solo poderán entrar ao edificio escolar no caso

de necesidade ou indicación do profesorado ou do equipo directivo, cumprindo sempre las medidas

de prevención e hixiene.

Monforte de Lemos, a 23 de maio de 2020

O equipo directivo


