
 
Benqueridas familias, 
Esperamos que todas e todos esteades ben nestes tempos duros que nos tocan vivir. 
Na apertura deste novo curso escolar 2020-21 queremos informarvos de que calquera 
situación relacionada coa COVID será dirixida polo Equipo COVID, que se creou no 
centro. Haberá unha canle de comunicación directa entre o Equipo COVID que se 
desenvolverá a través do enderezo de correo electrónico 
equipocovid.malpica@gmail.com. Calquera dúbida ou incidencia asociada á situación 
sanitaria deberá canalizarse deste xeito. 
Para xestionar todas as adaptacións relacionadas coa crise sanitaria contaremos con varios 
documentos de referencia: 

• Plan de Adaptación COVID 19. Neste documento recóllense todas as actuacións 
que se realizaron no centro para adaptarnos a esta nova situación. 

• Plan de Continxencia. Recóllese de xeito detallado o protocolo que seguiremos 
no centro no caso de que algunha persoa (persoal ou alumnado) presente síntomas 
compatibles durante a xornada escolar, así como todas as actuacións posteriores 
que se levarán a cabo. 

• Protocolo de limpeza. Establécense as medidas de limpezas que se levan a cabo 
no centro por mor da COVID. 

Estes protocolos serán compartidos con toda a comunidade educativa na páxina web do 
centro; así como o as Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións 
coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial 
do Sistema Nacional de Saúde Pública e a actualización das recomendacións 
sanitarias do Comité Clínico ao Protocolo do 22 de xullo de Adaptación ao contexto 
da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-
21. 
Preparamos tamén un Plan de Acollida para recibir o noso alumnado no que se 
contemplan a formación entre outros en hábitos de hixiene, ferramentas TIC... Dentro 
deste plan tamén contaremos coas familias ás que se lle dará unha formación TIC que 
axude no acompañamento do alumnado cando a situación o requira. 
Por outra banda, queremos informarvos de que o comezo do curso farase de xeito gradual: 

• 23 de setembro  1º ESO e 2º ESO   presentación de 10:00h ás 13:00h 

• 24 de setembro 1º ESO e 2º ESO clase e 3º ESO presentación de 12:00h ás 14:00h 

• 25 de setembro 1º ESO,2º ESO e 3º ESO clase e 4º ESO presentación de 12:00h ás 
14:00h            

Acompañando a esta circular enviamos un breve documento onde resumimos algunhas 
cuestións que nos parecen de importancia para o bo funcionamento do centro de cara ao 
inicio do curso escolar. Toda esta información será ampliada e estará á vosa consulta na 
nosa páxina web. 

Comezamos este curso con ilusión e convencidos da necesidade da educación presencial, 
pero ao mesmo tempo preparados para calquera outra situación que nos depare o futuro. 
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Un cordial saúdo. 

 
RESUMO DE INSTRUCIÓNS PARA UNHA VOLTA SEGURA 



 

 

•Obrigatoria durante toda a xornada.

MÁSCARA

•Haberá un só recreo a media mañá de media hora para poder facer as saídas 
das clases coas medidas e o tempo necesarios.

HORARIO

•Repartiranse por días e por niveis os espazos cubertos no patio, o pavillón e 
as estancias no interior do instituto.

RECREO

•División no acceso ao edificio cunha porta de saída e unha de entrada.
•Sentido único de circulación en todo o edificio.
•Escaleiras pricipais de subida e traseiras de baixada.

ACCESOS E CIRCULACIÓN INTERNA

•Formaranse grupos estables para favorecer a dinámica das clases sin 
excesivas limitacións.

GRUPOS

•As distancias de seguridade regularanse coa axuda de un sinal no chan por 
cada posto de traballo.
•Hixiene de mans en cada cambio de clase.
•Ventilaranse as aulas en cada cambio de clase a lo menos 10 min

AULAS

•Os días que haxa EF o alumnado virá co chandal posto da casa. 

EDUCACIÓN FÍSICA

•As reunións coas familias serán sempre por teléfono ou videoconferencia 
coa aplicación que nos facilita a Consellería, salvo en casos excepcionais.
• En todos os casos con cita previa.

REUNIÓNS E TITORíAS

•Todas as actividades das ANPAS realizaranse por medios telemáticos.

ANPAS


