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REFORMA DO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 DO IES 12 DE OUTUBRO 
PARA O CURSO 2021-2022 (entrada en vigor  do 02/05/2022 ata final de curso) 

 

 

Á vista  do cambio de circunstancias da situación sanitaria e das medidas de desescalada adoptadas 

polas autoridades sanitarias e educativas o Equipo COVID-19 acorda a modificación das seguintes 

medidas : 

 

ENTRADAS AO CENTRO: 
 

POLA MAÑÁ: 

 

 

ESO E BACHARELATO e FP BÁSICA 
• Entrada libre e escalonada do alumnado directamente ás aulas sen formación previa no patio 

e sen distinción de ESO e Bach nin FP Básica.  

• O alumnado de Bacharelato deixará de entrar pola porta nº2 (Porta pequena do patio) 

• Apertura da Porta nº 1 (portón grande do patio) ás 8:20h 
• Peche da Porta nº 1 (portón grande do patio) ás 8:28h. O alumnado que non teña entrado 

nese momento acudirá pola porta nº4 (porta principal do IES) e rexistraráselle á impuntualidade 

• Soará un único timbre ás 8:30h indicando o inicio da actividade lectiva coa 1ª hora de clase. 

Nese momento a ausencia do alumnado na aula será rexistrada como impuntualidade  

• O alumnado de FP Básica accederá pola rampa paralela á cafeteria hacia o Edificio B e 

agardará polo profesorado no corredor cuberto (non subirá á clase sen o profesor/a) ao igual 

que ata o de agora coa única modificación do horario descrita 

 

CICLOS FORMATIVOS 
• Entrada libre e escalonada do alumnado directamente ás aulas sen formación previa no 

corredor da Av. de Santiago e sen distinción de CM e CS . 

• O CS de Estética Integral e Benestar deixará de entrar pola porta nº2 (Porta pequena do patio) 

• Apertura da Porta nº 3 (porta de acceso ao Edificio B) ás 8:20h 

• Peche da Porta nº 3 (porta de acceso ao Edificio B) ás 8:28h. O alumnado que non teña 
entrado nese momento acudirá pola porta nº4 (porta principal do IES) e rexistraráselle á 
impuntualidade 
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• Soará un único timbre ás 8:30h indicando o inicio da actividade lectiva coa 1ª hora de clase. 

Nese momento a ausencia do alumnado na aula será rexistrada como impuntualidade  

• Alumnado de Fabricación Mecánica seguirá entrando como ata o de agora pola Porta 4 cos 

horarios descritos para o Edificio B e sen distinción de CM e CS. 

 

NO RECREO: 

 

• Alumnado da ESO permanecerá nas parcelas asignadas como ata o de agora 

• Alumnado de Bacharelato sairá do centro obrigatoriamente. Permítese o acceso á cafeteria 

coas mesmas normas que a ESO. Xa non é necesario ter ticket pero si formar ringleira na 

entrada e segue prohibido permanecer na cafeteria para consumir. 

• Entrada ESO: Soará un timbre ás 11:25h para subir a clase escalonadamente segundo 
instrucións do Equipo Directivo ou profesorado de garda 

• Entrada BACH: Abrirase a Porta nº1 unha vez quede libre o patio de alumnado da ESO. 
• Soará un timbre ás 11.30h indicando o inicio da actividade lectiva para ESO-BACH e FP 

BÁSICA coa 4ª hora de clase. Nese momento a ausencia do alumnado na aula será rexistrada 

como impuntualidade 

• Alumnado de FP Básica accederá pola Porta nº3 e agardará polo profesorado no corredor 

cuberto do Edificio B (non subirá a clase sen o profesor/a) ao igual que ata o de agora coa 

única modificación do horario descrita 

• Alumnado de Ciclos Formativos seguirá entrando como ata o de agora a partir das 11:25h 
tendo que estar na aula con hora límite as 11:30h 

 

 

POLA TARDE: 

 

ESO E BACHARELATO e FP BÁSICA 
• Entrada libre e escalonada do alumnado directamente ás aulas sen formación previa no patio 

e sen distinción de ESO e Bach nin FP Básica.  

• Apertura da Porta nº 1 (portón grande do patio) ás 15:50h 

• Peche da Porta nº 1 (portón grande do patio) ás 15:58h. O alumnado que non teña entrado 

nese momento acudirá pola porta nº4 (porta principal do IES) e rexistraráselle á impuntualidade 

• Soará un único timbre ás 16:00h indicando o inicio da actividade lectiva coa 6ª hora de clase. 

Nese momento a ausencia do alumnado na aula será rexistrada como impuntualidade  

• O alumnado de FP Básica accederá pola rampa paralela á cafeteria hacia o Edificio B e 

agardará polo profesorado co corredor cuberto (non subirá á clase sen o professor/a) ao igual 

que ata o de agora coa única modificación do horario descrita 
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CICLOS FORMATIVOS 
• Entrada libre e escalonada do alumnado directamente ás aulas sen formación previa no 

corredor da Av. de Santiago e sen distinción de CM e CS . 

• O CS de Estética Integral e Benestar deixará de entrar pola porta nº2 (Porta pequena do patio) 

• Apertura da Porta nº 3 (porta de acceso ao Edificio B) ás 15:50h 
• Peche da Porta nº 3 (porta de acceso ao Edificio B) ás 15:58h. O alumnado que non teña 

entrado nese momento acudirá pola porta nº4 (porta principal do IES) e rexistraráselle á 

impuntualidade 

• Alumnado de Fabricación Mecánica seguirá entrando como ata o de agora pola Porta 4 cos 

horarios descritos para o Edificio B e sen distinción de CM e CS. 

• Soará un único timbre ás 16:00h indicando o inicio da actividade lectiva coa 6ª hora de clase. 

Nese momento a ausencia do alumnado na aula será rexistrada como impuntualidade  

 

 
 

SAÍDAS DO CENTRO: 
 
NO RECREO: 

 
Saída escalonada das aulas/talleres  por plantas  co seguinte horario: 
 

• Plantas 0 e 1ª:  10:57h 
• Planta 2ª:   11:00h 

 
SAÍDA Á MAÑÁ: 
 
Saída escalonada das aulas/talleres  por plantas  co seguinte horario: 
 

• Plantas 0 e 1ª:  13:57h 
• Planta 2ª:   14:00h 

 
POLA TARDE: 
 
ESO-BACH E FP BÁSICA 
 

• Plantas 0 e 1ª:  17:37h 
• Planta 2ª:   17:40h 

 
CICLOS FORMATIVOS 
 

• Plantas 0 e 1ª:  18:27h 
• Planta 2ª:   18:30h 

 
As portas de saída para cada ensinanza manteranse como ata o de agora  
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NOTAS: 
 

• Para todo aquelo non específicado nestas modificacións atenderase ao indicado no Plan de 

adaptación á situación COVID-19  para o curso 2021-2022 publicado na Web . 

• Uso RECOMENDADO  da máscara nos interiores dos edificios 

• Uso OBRIGATORIO da máscara  no Transporte escolar 

• Gardar a distancia de seguridade interpersoal  

• Ventilacións frecuentes das aulas/talleres 

• Hixiene frecuente de mans 

 

 

Ourense, 29 de Abril de 2022 

Equipo COVID-19      Vto. e prace 

      Director 


