
                                                                       

 
 

CIRCULAR -  27 DE XANEIRO 

 

Prezada comunidade educativa, 

Publicada a ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 

derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese a 

suspensión temporal das actividades docentes  de xeito presencial neste 

centro dende o día 27 de xaneiro e ata o 17 de febreiro (ambos incluídos). 

 

A maiores, con data 14 de decembro de 2020 publícase por parte da Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade as Instrucións do 14 de decembro de 2020 da 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da 

emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19 na que se establecen as 

ferramentas dixitais que a Consellería pón a disposición dos docentes e 

familias para a atención telemática en caso de peche de aulas.  

 

Ante esta situación cómpre lembrar e pór en práctica  todas as medidas 

recollidas no Protocolo de continxencia que a tal efecto se elaboraron 

específicamente para este centro,  foran aprobadas en novembro de 2020 polo 

Consello Escolar  e remitidas ó Servizo de Inspección Educativa da Xefatura 

Territorial de Educación de Ourense.  

 

En consecuencia e tal como se comunicou na tarde de onte a toda a comunidade 

educativa: 

1. Suspensión da actividade lectiva presencial do 27 de xaneiro ao 17 de 

febreiro (agás indicación contraria algunha por parte das autoridades 

superiores, sanitarias e/ou educativas). 



                                                                       

 

2. Atención virtual do profesorado do centro ao alumnado e familias a través 

das ferramentas xa operativas, así como activación inmediata tanto por 

parte do profesorado como por parte do alumnado das ferramentas postas 

á disposición pola Consellería de Educación 1. 

1  A través da páxina web do centro (LAPELA O CENTRO-AULAS VIRTUAIS)  ou ben 

mediante o seguinte enlace 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusourense/aulavirtual/ poderán acceder a ese 

espazo de ensino virtual cando o profesorado lle indique. Recibirán instrucións específicas 

a través da plataforma CENTROS NET para proceder a activación.  

 

3. Acónsellase a  lectura e posta en práctica por parte de todas e todos, das 

medidas recollidas no Plan de adaptación de centro, no Plan de 

continxencia, e de xeito específico na ADDENDA Nº1 ás NOF deste centro 

referidas á situación de confinamento/peche de aulas, para que entre todas 

e todos podamos dar continuidade ao proceso docente do alumnado. 

 

Calquera dúbida, quedamos a súa disposición. 

Un afectuoso saúdo 

 

A Directora 
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