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Protocolo para o comezo das clases
Curso 2021/22

A actividade lectiva normal do centro do Centro desenvolverase a partir  do  día 27 de
setembro. 

• Antes da dirixirse ao centro deberase realizar a enquisa de autoavaliación clínica
do covid 19 (ANEXO I).

ANEXO

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO Covid-19

Presentou nos últimos días? SI NON

Síntomas respiratorios

Febre maior de 37,5 ºC

Tose seca

Dificultade respiratoria

Outros Síntomas

Fatiga severa (cansazo)

Dor muscular

Falta de olfacto

Falta de gusto

Diarrea

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.

SI NON

CONVIVIU nos últimos 10 días? 
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NORMAS A TER EN CONTA PARA A ASISTENCIA ÁS CLASES

• So se  permite  a  entrada  no  centro  ao  alumnado  para  a  asistencia  ás  clases.
Unicamente o alumnado de grao elemental poderá vir acompañado de unha persoa
na 1ª semana de clase. No caso dos instrumentos voluminosos será o profesor/a
quen axudará no seu transporte dende a entrada do centro á aula.

• Deberase manter a distancia entre o alumnado, profesorado e demais membros da
comunidade educativa.

• O uso de máscara será obrigado en todos os espazos do centro.  O alumnado
deberá traer co resto do material, unha 2ª máscara de reserva, xunto co estoxo
necesario para gardala, por se fora necesaria.

• Na  entrada  das  aulas  o  alumnado  deberá  realizar  unha  hixiene  de  mans  cos
produtos que o centro  poña a súa disposición para  tal  fin.  O alumnado tamén
poderá  usar  o  seu  propio  xel  desinfectante,  sempre  e  cando  sexa  un  produto
certificado polas autoridades sanitarias.

O centro, por medio do profesorado titor, informará na 1ª semana de clase das demais
normas específicas en función da materia e/ou especialidade que son de aplicación no
centro.

HORARIO DO ALUMNADO

O  horario  do  alumno/a  pode  ser  consultado  en  CENTROS  NET
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=C04 

aparte do horario poden consultar o titor/a, e a aula onde se vai a impartir a clase; en caso
de dúbida poden consultar na conserxería do Centro.

Todo o alumnado de grao elemental que sexa novo no Centro poderá vir acompañado
por un adulto o primeiro día de clase. 

 Na materia de Banda o primeiro día o alumnado poderá asistir a clase sen instrumento.

TITORÍAS DO ALUMNADO

As titorías serán telemáticas excepto para circunstancias excepcionais que se valorarán
no seu momento. Ditas titorías deberán de ser solicitadas a través do correo electrónico
do centro cmus.santiago@edu.xunta.gal 
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