
PROTOCOLO DE 
ADAPTACIÓN AO 

CONTEXTO COVID-19 

CURSO 2020-2021 

FAMILIAS E ANPA 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Auto enquisa diaria do alumnado dos síntomas 
compatibles coa infección por SARS-COV-2 
(COVID-19. (V. anexo I). 

 Obriga de toma de temperatura corporal 
diariamente na casa. Se pasa de 37,5 non se 
pode acudir ao instituto. 

 De detectarse polo menos 2 síntomas(tose seca, 
dificultade respiratoria, cansazo, dor muscular, 
falta de olfacto e de gusto, diarrea...) hai que 
quedar na casa e comunicar a ausencia ao 
centro. 

 Contactar de inmediato co centro de saúde de 
referencia. 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Calquera membro da comunidade educativa que 
conviva con algún sospeitoso de padecer a 
enfermidade, debe quedar na casa ata a 
confirmación ou non. 

 Comunicarase o resultado á coordinadora do 
equipo COVID do centro (directora) vía telefónica 
ou email. 

 Para xustificar a ausencia non será necesario 
presentar ningunha xustificación médica; abonda 
coa xustificación dos proxenitores ou titores 
legais.  



USO DE MÁSCARA 

 Todo o alumnado deberá vir provisto de 
máscara e traer unha de recambio por se 
fose necesario. Estará gardada nun estoxo 
ou recipiente adecuado. 

 Queda exento de máscara quen o acredite 
cun informe médico. 

 O uso de máscara é obrigatorio en todos 
os espazos do centro e durante a 
permanencia nel, incluído o recreo. 

 A máscara con válvula non está permitida. 



OUTRAS NORMAS HIXIÉNICO 
SANITARIAS 

• O alumnado deberá traer o seu propio material, gardalo 
nun estoxo ou calquera outro contedor e evitar compartilo 
cos seus compañeiros/as. De facelo, deberá desinfectarse o 
material e as mans. 

• Debe lavar a miúdo as mans. Obrigatoriamente á entrada e 
saída do centro, cando vaia ao aseo e, polo menos, 5 veces 
ao día. 

• O alumnado deberá respectar os horarios de entrada e 
saída e acceder ao centro pola porta que se lle asigne. 

• Durante o recreo non deberá afastarse da Gran Vía de 
Montero Ríos e da zona perimetral do centro. 

• O incumprimento das normas establecidas no Plan de 
Adaptación ao Contexto COVID-19 será considerada 
unha falta de conduta. 



MEDIDAS RELATIVAS ÁS FAMILIAS 
E ANPA 

 O “Plan de adaptación ao contexto Covid-19” 
establecerá un protocolo para a realización de 
actividades que se poderán realizar fóra do 
horario lectivo, e determinará as medidas de 
protección e prevención e as responsabilidades 
de organizadores e xestores. Asignaranse postos 
fixos ao alumnado para todo o curso escolar. 

 As actividades das ANPAs celebraranse 
preferentemente por medios telemáticos. 

 Os Consellos Escolares celebraranse 
preferentemente de xeito telemático. 

 



MEDIDAS RELATIVAS ÁS FAMILIAS 
E ANPAS 

 As reunión de titoría e as comunicacións 
coas familias  serán preferentemente por 
teléfono ou videochamada. Caso de ser 
preciso a titoría presencial a requirimento do 
centro, farase coas medidas de protección 
necesarias. 

 Utilizarase como medio de comunicación xeral 
coas familias a páxina web do centro. 

 Recoméndase non celebrar eventos ou 

celebracións con gran número de público. En 
caso de celebrárense gardaranse as medidas de 
seguridade necesarias: uso de máscaras, 1,5 m 
de distancia, 50% de aforo... 


