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   ANEXO: CONCRECIÓN AXUSTADA AO PROTOCOLO COVID-19

INTRODUCIÓN

A actual situación derivada da pandemia polo COVID-19 e o regulamento dos centros 
de ensino implican a posta en funcionamento de protocolos e medidas de carácter 
extraordinario relativas á organización e funcionamento dos centros. 
Tendo en conta as distintas medidas impulsadas dende as Consellerías de Educación e 
de Sanidade, a través de Ordes, resolución e instrucións, defínense os distintos aspectos 
que regulan o funcionamento no centro e que afectan ao regulado nas NOFC deste 
centro.

1. ORGANIZACIÓN:

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO

• Cada grupo-aula terá a consideración de “grupo estable de convivencia” 

recollida nas diferentes normas e instrucións da Consellería de 

Educación, non compartindo actividades ou espazos de interacción con 

outros grupos do centro. Os grupos estables de convivencia para os que

se determinan estas normas so se garanten durante a estancia do 

alumnado de ditos grupos no centro (non é posible garantilos nin no 

transporte escolar, nin no eido familiar, nin en calquera outra actividade 

fora do centro), e sempre e cando todo o persoal do centro asista con 

normalidade e non sexa preciso facer substitucións que impliquen a 

profesorado alleo ao grupo, e sempre tendo en conta a existencia de 

profesorado itinerante.

ALUMNADO E FAMILIAS

Autotest e asistencia ao centro

• As familias verificarán antes de enviar ao alumnado ao centro que non 

amosa sintomatoloxía compatible co COVID-19. 

• Evitarán enviar ao alumnado con cadros de febre e tos seca, e en todo 

caso, consultará previamente co servizo de Pediatría da conveniencia 

ou non de que asista a clase.



                                       CEIP Plurilíngüe de Carnota
Praza de San Gregorio 20  CARNOTA 15293

 Tfno: 881866795-881866796 FAX:881866797
ceip.carnota@edu.xunta.es

• Sempre que se coñeza o contacto con casos positivos, non se enviará 

ao alumnado que tivo contacto e porase en coñecemento do seu centro 

de saúde.

• En caso de estar pendentes de confirmación do resultado dun test sobre

infección por COVID esperarase a coñecer o resultado antes de enviar 

ao alumnado ao centro.

• As familias velarán por que o alumnado cumpra a corentena imposta 

dende o centro de saúde ou autoridades sanitarias. Deberán contar coa 

autorización para envialo ao centro.

FALTAS DE ASISTENCIA E XUSTIFICACIÓN

• No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o 

alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará 

inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con 

algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación 

da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará 

co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.

ENTRADA AO CENTRO

Alumnado non transportado: 

• No momento de chegar ao centro entrarán polo lado dereito da porta 

principal, mantendo a distancia de 1,5 m (agás que acompañe a 

un/unha irmán/á),directamente á súa aula, desinfectarse con hidroxel e 

entrará e se sentará no seu pupitre. 

• Aproveitará para colocar enriba do pupitre as cousas que vai necesitar 

na primeira sesión. Deberá permanecer sentado. 

• As mochilas poranse no lado dereito do pupitre.

Alumnado transportado:

• A entrada será por orde de chegada do bus, entrando en orde a 

totalidade do alumno transportado de dita ruta, segundo descendan do 

transporte e procurando manter a distancia de seguridade.
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• Entrarán en fila, separados 1,5 m e dirixiranse ás respectivas aulas. 

• Desinfectarán as mans con xel hidroalcohólico ao entrar, e despois 

sentaranse no seu sitio. Aproveitará para colocar enriba do pupitre as 

cousas que vai necesitar na primeira sesión. Deberá permanecer 

sentado. 

• As mochilas poranse no lado dereito do pupitre.

AULAS ORDINARIAS

Normas para a aula

• O alumnado empregará única e exclusivamente o seu material. 

• No caso de non contar con algún material necesario, na mesa do 

profesor haberá material (lapis, bolígrafo, goma, ...) que se 

desinfectarán con xel hidroalcohólico antes do empréstito e despois de 

ser devolto, pasando a unha caixa ou similar onde estará en corentena 

48 horas.

• O alumnado terá un pupitre e cadeira asignado e non poderá cambiarse 

de sitio. 

• De seren preciso, o profesorado encargarase de organizar o cambio 

para o día posterior.

• Os pupitres estarán situados de cara ao encerado e/ou PDI en 

ringleiras, separados a máxima distancia dentro da ringleira e estas 

entre si en función do numeroso que sexa o grupo.

• O alumnado contará cunha caixa ou gabeta individual e persoal co seu 

nome para depositar o seu material.

• O alumnado permanecerá sentado en todo momento e só se levantará 

baixo a autorización expresa do profesorado.

• Dentro da aula e sentados na súa cadeira o alumnado  precisará do 

emprego de máscara. 

• Deberán traer máscara de reposto e un estoxo ou funda para gardala no

momento da merenda.

• O alumnado evitará o contacto cos compañeiros/as ou con material 

alleo. 
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• De haberen casos de alumando exento do uso da máscara, o seu 

pupitre deberá estar o máis illado posible dos demais compañeiros, a 

poder ser na zona de mellor ventilación da aula.

USO DOS ASEOS

• Cada grupo-clase terá asignado o aseo que lle corresponde. 

• Dada o limitado dos mesmos, algúns grupos compartirán aseo, tendo 

asignado lavabo e váter para cada grupo, dentro dun mesmo aseo. 

• No caso de ser posible, estarán diferenciados para nenos e nenas.

• O aseo sinalado como aseo para NEE será exclusivo para o alumnado 

con NEE.

• En cada grupo clase, fora das quendas establecidas para o aseo do 

grupo, só se autorizará a saída dun alumno/a e por causas xustificadas.

• O alumnado que teña que ir ao aseo, farao polo tempo imprescindible e 

seguindo as normas de circulación polos espazos comúns.

• As portas dos váteres deberán deixarse abertas despois do seu uso, 

para que o resto de usuarios saiba que están dispoñibles.

• Se un usuario observa antes de entrar que está ocupado, deberá 

esperar a 1,5 m da porta de entrada ao aseo a que o usuario que está 

dentro saia.

• O alumnado lavará as mans con auga e xabón despois de empregar o 

aseo.

MOVEMENTOS DENTRO DO CENTRO (ESPAZOS COMÚNS)

• Corredor, entradas ao centro e escaleiras terán marcas visibles que 

dividirán ditos espazos en dúas metades, con sinalización de orde de 

marcha.

• O sentido da marcha será sempre pola dereita.

• De seren preciso cruzar a liña divisoria, só se fará para acceder aos 

espazos de destino, e polo punto sinalado a tal efecto (acceso ás 

escaleiras, aulas, aseos,...)



                                       CEIP Plurilíngüe de Carnota
Praza de San Gregorio 20  CARNOTA 15293

 Tfno: 881866795-881866796 FAX:881866797
ceip.carnota@edu.xunta.es

• Nos desprazamentos en grupo polos espazos comúns deberán 

manterse unha distancia de 1,5 m.  

• O alumnado seguirá as normas establecidas para o espazo de destino.

• Cando un grupo pretenda acceder a un espazo xa ocupado deberá 

esperar o máis a dereita posible, mantendo 1,5 m entre eles. O outro 

grupo sairá tamén o máis a súa dereita que lle sexa posible.

• Nos desprazamentos polos espazos comúns será obrigatorio o emprego

da máscara, agás o alumnado de Educación Infantil ou aqueloutro que 

por motivos xustificados e acreditados teña contraindicado o seu uso.

PATIOS EXTERIORES E INTERIORES E XIMNASIO

Emprego como espazo para recreo:

• Delimitaranse tres espazos no patio para o uso durante os recreos: 

Patio cuberto da parte superior, patio cuberto da parte inferior e patio 

das porterías. Os tres espazos teñen cabida para máis de 50 

alumnos/as mantendo a distancia de 2 m.

• Nos días de climatoloxía adversa poderá establecerse quendas entre os

tres grupos de EI para o uso do patio interior central e o ximnasio.

Emprego como espazos para sesións de EF

• Estes espazos teñen dimensións suficientes para permitir o 

distanciamento social nas sesións de EF

AULAS COMÚNS

• Consideramos aulas comúns ao Salón de Actos, Biblioteca, Ludoteca, 

Aula de Inglés, Aula de Plástica, Aula de Música e Aula de Informática.

• O emprego destas aulas estará rexido por un horario  semanal. Entre 

cada uso por un grupo deixarase dúas sesións para a desinfección e 

aireado do espazo. 

• O profesorado especialista procurará impartir a maioría das sesións na 

aula do grupo. De precisar o uso das aulas antes citadas deberá 
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comprobar previamente o estado de desinfección e aireado das 

mesmas.

AULAS DE PT E AL:

• Cada alumno terá un pupitre e cadeira asignado que deberá empregar 

cada vez que acceda á mesma e non poderá cambiar posto salvo 

disposición específica do docente.

• Ocuparanse os postos da aula garantindo a máxima distancia en 

función do numeroso que sexa o grupo que acude á mesma, en 

disposicións que eviten a posición confrontada de persoas (fronte a 

fronte).

• O alumnado permanecerá sentado en todo momento e só se levantará 

baixo a autorización expresa do profesorado.

• O profesorado especialista acudirá á aula buscar ao alumnado usuario 

do espacio, que transitará de acordo ás sinalizacións de circulación e 

gardando 1,5 m. de distancia respecto a calquera persoa que poda 

atoparse en movemento polo centro nese momento.

• Ao comezo da sesión desinfectarán as mans con solución 

hidroalcohólica.

• Ao remate de cada sesión e antes do comezo da seguinte, o docente 

dedicará 5 min. á ventilación da aula e desinfección dos postos 

escolares ocupados na sesión anterior así como dos materiais da aula 

empregados.

• Asemade, o docente levará a cabo unha desinfección ou lavado de 

mans con auga e xabrón ao remate de cada sesión, antes de recoller ao

novo grupo de alumnos.

• O alumnado poderá acceder á aula cun estoxo contendo o material 

funxible de uso persoal, que deixará sobre o seu pupitre ao chegar. Ao 

igual que na aula ordinaria, para tarefas habituais de escritura, o 

alumnado empregará única e exclusivamente o seu material. No caso 

de non contar con algún material necesario, na mesa do profesor 
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haberá material (lapis, bolígrafo, goma, ...) que se desinfectarán con xel 

hidroalcólico antes do empréstito e despois de ser devolto.

• En canto ao emprego de materiais específicos da aula, non poderán ser 

manipulados en simultáneo por máis de un alumno e deben ser 

convenientemente desinfectados antes de ser postos a disposición dun 

novo alumno.

• Debe priorizarse o emprego de materiais de fácil desinfección (poucas 

pezas, poucas aristas...). No caso de material en soporte papel ou 

cartón de uso habitual, o plastificado ou forrado en plástico pode ser 

unha opción que facilite a súa desinfección.

• No caso de dispoñer de varios exemplares dun mesmo material que 

sexan empregados ao longo do tempo polo mesmo alumnado, 

identificaranse e asignarase sempre o mesmo exemplar a cada persoa 

usuaria.

TRABALLO ESPECÍFICO NA AULA DE AL:

• Na aula de AL é necesario para o traballo de praxias e vocalizacións 

visualizar o rostro e boca do docente que actúa como modelo. A aula 

está dotada dunha mampara que permite realizar o traballo articulatorio 

sen máscara. O docente desinfectará a superficie da pantalla os postos 

ao remate de cada sesión.

ESPACIO DE ORIENTACIÓN:

• O espacio de orientación, polo seu carácter, seguirá as normas dos 

salas e despachos de profesorado. Atópase incluído nos lugares 

comúns de limpeza diaria. Así mesmo, disporá de solución desinfectante

para que os diferentes docentes pertencentes ao departamento ou que 

eventualmente podan empregar este espacio, procedan á limpeza dos 

materiais de uso compartido despois do seu emprego (teléfono, postos 

de traballo, materiais didácticos e de consulta...).
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RECREOS

• Ademais de establecer espazos fixos para o recreo de cada grupo, 

estableceranse dúas quendas de recreos, que se alternará coa 

denominada hora de ler, de tal xeito que mentres a metade dos grupos 

está no recreo a outra metade está a realizar a hora de ler. 

• Para as merendas, empregarase os últimos 5 minutos da sesión 

anterior.

• Estableceranse quendas de atención ao alumnado tanto no recreo como

na hora de ler-merenda.

• No momento do recreo será preciso o emprego de máscara para o 

alumnado de EP

SALA DE MESTRES – SALA FOTOCOPIADORA

• Elementos de uso común:  Antes do emprego dos equipos informáticos, 

impresora, fotocopiadora o persoal deberá desinfectarse as mans e 

rematado o traballo desinfectar tamén os elementos empregados (nas 

partes onde se producise contacto).

• Na mesa de xuntanzas estableceranse espazos fixos para o 

profesorado. 

• Non haberá material de uso común (bolígrafos, tesoiras, gomas, ...).

2. PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE

• Profesorado e persoal non docente teñen a obriga de facerse un 

autotest segundo o modelo que se anexa antes de asistir ao centro. En 

caso de amosar sintomatoloxía compatible co COVID-19 deberá 

notificalo ao centro e non asistir ata a verificación de infección por 

COVID-19

PROFESORADO

• A necesidade do reforzo da vixilancia e custodia do alumnado fai 

necesario reforzar as gardas sobre todo na entrada. Por iso o 
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profesorado deberá estar no centro como moi tarde ás 9:30 para 

colaborar na atención ao alumnado na aula ou na baixada do transporte 

escolar.

• As quendas serán asignadas con alumnado dos grupos nos que xa 

imparten clase.

• O profesorado deberá empregar máscara.

• O profesorado repasará, especialmente nas primeiras semanas as 

normas de hixiene e seguridade a ter en conta no protocolo COVID-19

• O profesorado poderá empregar pantalla protectora cando deba 

interactuar de cerca co alumnado.

• Será exemplo en todo momento do bo cumprimento das normas 

establecidas no protocolo.

• Deberá comunicar ao centro calquera ausencia coa  máxima antelación 

posible.

• Deberá por en coñecemento dos membros do equipo COVID-19 do 

centro calquera sintomatoloxía compatible co COVID-19

• A xefatura de estudios organizará, unha vez establecidos os espazos, 

as quendas para as gardas por parte do profesorado. O profesorado 

observará a máxima dilixencia en ditas gardas, velando polo 

cumprimento do establecido no protocolo COVID do centro.

PERSOAL NON DOCENTE

ATE

• A persoa destinada no centro coa función de ATE estremará as medidas

de prevención e especialmente de aseo e desinfección cando cambie de

atención dun alumno/a a outro/a.

• Ademais de máscara recoméndase o emprego de máscara protectora 

así como mandilón ou similar, luvas dun so uso.

• Deberá procurar a limpeza e desinfección dos espazos empregados e 

materiais cando por imprevistos entre uso por distinto alumnado non 

fose posible a realización de dita tarefa polo persoal de limpeza.

PERSOAL DE LIMPEZA E CONSERXE:
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• Este persoal depende do Concello de Carnota. 

• Porase a disposición do persoal de limpeza os horarios dos distintos 

grupos e espazos coa fin de facilitar a ventilación e limpeza dos 

espazos.

AUXILIAR DE CONVERSA:

• A auxiliar de conversa deberá cumprir as mesmas normas que o 

profesorado no tocante ao autotest previo a asistencia ao centro e ao 

emprego de máscara e distanciamento social no centro. 

3. SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 

COMPLEMENTARIAS

TRANSPORTE ESCOLAR  

Dado que o Servizo de Transporte Escolar non o xestiona o centro, 

entendemos que os protocolos dentro dos vehículos que prestan o servizo son 

competencia da empresa concesionaria ou do Servizo de Recursos Educativos

Complementarios da Consellería de Cultura, Educación e O.U.

En todo caso, dende o centro establecemos as seguintes recomendacións 

para os usuarios de dito servizo:

 O uso de máscara para os usuarios será obrigatorio.

 O alumnado transportado contará con praza fixa ao longo do 

curso.

 O centro facilitará unha proposta de distribución do alumnado no 

bus, distribuídos nas prazas atendendo primeiro ao criterio de pertencer 

ao mesmo núcleo familiar e despois ao mesmo grupo clase.

 En caso de dispor de prazas non ocupadas, evitar que viaxen 

xunto alumnado que non pertenza ao mesmo grupo familiar ou grupo 

clase.

Ademais, os vehículos seguirán realizando a parada nos lugares habituais de 

cursos pasados, pero non se permitirá a baixada do alumnado ata que o 
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profesorado de garda na zona non o indique, coa fin de evitar a mestura de 

alumnado de distintas rutas (vehículos).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E APERTURA DO CENTRO E DA 

BIBLIOTECA EN HORARIO DE TARDE

• Non existe programación de actividades extraescolares por parte da 

ANPA no actual curso. Dada a dificultade de xestión da biblioteca en 

horario de tarde coa organización en “grupos estables de convivencia”, a

inspección educativa determinou a non apertura do centro á 

comunidade educativa neste horario. Por esta razón, non se realizarán 

gardas de profesorado durante a semana. 

• O centro estará aberto pola tarde unicamente os luns, en horario de 

16:30 a 18:30, reservándose a primeira hora para as xuntanzas 

docentes e a segunda para titorías coas familias, preferentemente 

telefónicas.

4. RELACIÓNS COA COMUNIDADE EDUCATIVA

TITORÍAS COAS FAMILIAS

• As titorías serán preferentemente telemáticas ou telefónicas. En caso de

ser necesario unha reunión presencial, esta deberá estar xustificada e 

programada previamente. 

• Dende as titorías empregaran preferentemente os recursos propios da 

Consellería (correo corporativo, Espazo Abalar, programa de 

videoconferencia ofertado e por determinar), e de non ser posible, 

aquela que se acorde coas familias, sempre dende o pleno acordo coas 

familias.
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ATENCIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA POR PARTE DO EQUIPO 

DIRECTIVO

• A atención aos membros da comunidade educativa será preferiblemente

por teléfono ou correo electrónico. En caso de ser por teléfono, 

pregamos que se faga nas horas asignadas aos membros do equipo 

directivo para o desempeño das funcións do cargo. Dito horario será 

difundido entre a comunidade educativa.

• Ademais, para trámites administrativos o centro pon a disposición dos 

membros da comunidade educativa un formulario tipo que poderá enviar

por correo electrónico.

• En caso de ser preciso a atención presencial está deberá concertarse 

previamente. Será preciso o uso de máscara e manter a distancia social 

de 1.5 m.

ATENCIÓN A COMERCIAIS E OUTROS ORGANISMOS OU PERSOAS 

ALLEOS Á COMUNIDADE EDUCATIVA

• A atención a comerciais e membros alleos á comunidade educativa será

única e exclusivamente por correo electrónico ou teléfono dentro do 

horario asignado ao membro do equipo directivo en cuestión para o 

desempeño das funcións do cargo.

5. PROTOCOLO E DOCENCIA NON PRESENCIAL

ACTUACIÓNS EN CASO DE EMERXENCIA: XESTIÓN DE GROMOS

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro 

educativo seguirase un protocolo de actuación previsto con antelación: 

➔ Caso dun Alumno/a  :

● Levarase ao alumno/a a un espazo separado de uso individual (espazo 

designado ao efecto, antiga conserxería). 

● Colocaráselle unha máscara cirúrxica no caso de non levala e de non ser 

estar exento de usala.
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● Notificarase ao coordinador do Equipo Covid do Centro. 

● Contactarase coa familia.

 ● Avisarase ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia(Centro de 

Saúde de Páxina 12 de 37 Carnota, tfno: 981834082, Referente 1 .Don J. R. C,

Referente 2: Don. J. J. V. O. , ou de non ser posible, ao teléfono de referencia 

do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 

● En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061. Caso de persoal docente/ non docente: 

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha 

consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de 

solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, 

acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

➔ O/A traballador/a que inicie síntomas   debe abandonar o seu posto de 

traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro 

de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 

profesional sanitario. 

➔ No suposto da aparición dun caso confirmado como positivo  , dunha 

sospeita por contacto directo con casos positivos, de coronavirus nun 

centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do 

centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 

notificará a través da Aplicación EDUCOVID. Será a Xefatura Territorial 

de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro

e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia 

evolutiva das persoas identificadas como contactos. 

➔ Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as 

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que 

nun centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo (aula 

ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma 
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habitual en función do número de contactos identificados en cada 

abrocho.

➔ Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha 

aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a 

actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e 

Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se 

iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o

comunicará ao centro.

➔ As familias de alumnado con sintomatoloxía compatible poderán 

comunicar as ausencias por teléfono e/ou correo electrónico. As 

ausencias xustificaranse tamén a través da axenda do alumno/a, escrito 

en papel ou por correo electrónico a efectos de constancia.

➔ No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como 

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen 

dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de

ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende 

médico ou pediatra.

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

• A actividade lectiva non presencial ven regulada no documento Plan de 

Continxencia e complementada no documento“Adaptación do Plan de 

Continxencia”, tanto si se trata do confinamento dun grupo ou de casos 

illados entre o alumnado.

• Para a posta en marcha da actividade lectiva non presencial 

empregaranse os recursos que pon a disposición a Consellería de 

Educación e O.U.: Aula Virtual, Páxina Web do centro, Espazo Abalar, 

Abalar Móbil, plataformas de videoconferencia (webex e falemos),correo

electrónico corporativo e material didáctico e libros de texto. O emprego 
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de outros mecanismos ou plataformas alleos (Whassapp ou similares) 

está totalmente desaconsellados e evitarase o seu emprego.

• Alumnado: o alumnado deberá seguir a actividade lectiva non 

presencial segundo os horarios propios do seu grupo, participando 

activamente nas actividades comunicativas (videoconferencias, 

conversas na aula virtual,...) segundo sexa convocado polo profesorado,

asi como realizar as tarefas propostas e envialas ao profesorado.

• Profesorado: o profesorado organizara actividades de 

comunicación co alumnado segundo os horarios propios dos grupos, 

proporá tarefas que permitan ao alumnado continuar a súa aprendizaxe,

velará pola participación do alumnado, fará un seguimento 

individualizado e prestará a axuda posible para lograr a aprendizaxe do 

alumnado. Fará un resumo semanal das actividade e participación do 

alumnado e enviará un informe á xefatura de estudos. Recabará 

documentalmente a actividade do alumnado e arquivará a 

documentación (tarefas, conversas, rexistro de participación), ven na 

propia aula virtual como en soporte informático.

• Familias: as familias velarán pola continuidade da actividade 

lectiva, procurando que o alumnado participe das actividades 

comunicativas, realice as tarefas e faga o envío das mesmas segundo 

as propostas do profesorado.

• Profesorado, xefatura de estudos e a dirección do centro facilitarán 

información e axuda ás familias dentro das súas posibilidades e 

cumprindo o establecido nas resolucións relativas á actividade lectiva 

non presencial ditadas dende a Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional.

• O cumprimento dos horarios será responsabilidade do profesorado e de 

obriga para o alumnado, segundo o establecido nas resolucións da 

SXEFP, tendo a consideración de faltas de asistencia a non 

participación.

•  
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• Os horarios espello (horarios de docencia non presencial) coinciden cos 

horarios do grupo coa fin de garantir o cumprimento da carga lectiva de 

cada grupo, a coordinación do profesorado e evitar a coincidencia de 

actividades de comunicación do alumnado no mesmo momento. 

• Organizativamente é inviable evitar a coincidencia de actividades 

comunicativas no caso de irmáns escolarizados en distintos niveis, así 

como axustarse á casuística particular de cada familia.

• O establecemento da obriga de cumprimento dos horarios espello 

derivan das citadas resolucións da  SXEFP, sendo de obrigado 

cumprimento para os centros, así como as medidas a tomar en caso de 

incumprimento. As reclamacións e/ou queixas ao respecto deberán 

dirixirse á Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia

6. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA

• Debido á crise sanitaria provocada polo COVID, tiveron que 

establecerse no centro as presentes normas de organización e 

funcionamento excepcionais e específicas, coa fin de minimizar o risco 

de contaxio, así por exemplo o uso da máscara en todo o centro, 

diferentes rutas e accesos de entrada / saída, normas de hixiene e 

limpeza dos espazos, normas de aula, de tempos de lecer, etc. Estas 

medidas poden ser ampliadas ou modificadas segundo o escenario no 

que nos atopemos; a situación saúde de cada momento e as diferentes 

disposicións que ao efecto establezan as autoridades competentes.

• En xeral, o incumprimento intencionado de calquera das regras 

establecidas para o alumnado será considerado como unha falta leve, 

considerándose como grave a acumulación de tres faltas leves.
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Estes aspectos regulados adéndanse ás NOFC do centro mentres perduren a

actual situación e non sexan revogadas as normas establecidas a tal efecto.

A dirección

Carnota, a 16 de novembro de 2020


