
ACTUACIÓN ANTE
POSIBLES CASOS

Rúa Monte das Moas, 8
CP 15009 - A Coruña

Tfno. 881960778
e-mail: ceip.anxo.dagarda@edu.xunta.gal

www.ed.xunta.es/centros/ceipanxodagarda/

CEIPP ANXO DA GARDA
PLAN DE ADAPTACIÓN

Á SITUACIÓN COVID
CURSO 2021/2022

GUÍA
PARA AS
FAMILIAS

Ante a presenza dalgún destes
síntomas non se enviará o alumno ao
colexio:
- Tose seca.
- Dificultade respiratoria.
- Febre maior de 37,5º.
-Outros síntomas: fatiga severa, dor
muscular, falta de olfacto e/ou gusto,
diarrea.
Aviso ao centro e consulta no centro
de saúde.

Ante a presenza de síntomas nun
alumno durante a xornada lectiva:
- O alumno trasládase ao espazo COVID
habilitado no centro.
- Contacto coa familia.
- Contacto co Centro de Saúde do
Castrillón.
- Comunicación coa Xefatura Territorial
de Sanidade.
- Subida de datos á aplicación.

CEIPP ANXO DA GARDA

NA CASA

NO COLEXIO
Horario de Secretaría  9:10 - 9:50
Horario de comedor 13:40 - 16:00

Horario de atención ás familias Luns 18:00 - 19:00

Para máis información consultar a páxina web do colexio onde se
atopan todos os documentos relativos ao Protocolo COVID19 á

disposición das familias.



HIXIENE DE MANS

Obrigatoria en todo momento para
alumnado, profesorado, persoal non docente
e pais/nais que acudan ao centro. 
En Educación Infantil, se ben non é obrigatorio
o seu uso, si que resulta altamente
recomendable.
Cada neno traerá unha funda, co seu nome e
colgador,  para gardar a máscara cando sexa
preciso: merendas, certas actividades de EF...
Tamén se debe traer unha máscara de
reposto.

ENTRADAS  E SAÍDAS

- Máxima puntualidade.
- Distancia de seguridade

- Entrada progresiva, sen présa.

HIXIENE 
E SEGURIDADE

INFANTIL (4º e 5º)
POR ONDE? Porta lateral (ANPA -
comedor)
Hora entrada - 9:00 - 9:05
Porta pechada a partir das 9:05.
Accederíase pola porta principal.
Hora saída - 13:40

6º INFANTIL e PRIMARIA
POR ONDE? Porta principal.
Hora entrada 6º Infantil - 9:00 - 9:05
Hora entrada Primaria - 8:50 - 9:05
Hora saída
6º Infantil - 13:40
1º e 2º Primaria - 13:45
3º e 4º Primaria - 13:50
5º e 6º Primaria - 14:00

Entrada ás aulas
- O alumnado accede directamente á súa
aula, onde espera o mestre que teña clase
co grupo.
- Haberá mestres de garda en todas as
zonas: planta baixa, 1º andar, 2º andar.

USO DE MÁSCARA

O alumnado realizará lavado de mans,
como mínimo, antes da entrada na aula
pola mañá, antes/despois do recreo, antes
da saída. Ademais tamén se realizará
antes/despois de EF.

VENTILACIÓN DAS AULAS

Os mestres tomarán a temperatura do
alumnado cando entre na aula antes do
comezo da primeira sesión.

TEMPERATURA

As aulas serán ventiladas pola conserxe
antes do inicio das clases. Ao longo da
mañá cada aula será ventilada nos cambios
de sesión. Levarase un rexistro das
ventilacións realizadas.

DÍA A DÍA NO COLE

DENTRO DA AULA
Cada alumno traerá o seu kit básico
(estoxo) co material habitual de traballo:
lapis, cores, goma de borrado... 
Dentro do grupo poderanse formar grupos
estables de convivencia que perduren no
tempo e que serán empregados tamén, na
medida do posible, noutras áreas. Este
grupos serán dun máximo de 4 alumnos
en Primaria e 5 en Infantil.

NO RECREO
Haberá duas quendas de recreo:

A merenda será na aula.
Existirán 5 zonas diferenciadas que
garantan o mantemento da distancia social:

Ed. Infantil , 1º e 2º Primaria 11:30 - 11:55
3º, 4º, 5º e 6º de Primaria 12:05 - 12:30

Pista polideportiva (abaixo): 3 zonas.
Parte de arriba: 2 zonas (con choiva
trasládase ao salón de actos ou á propia
aula).

EVENTOS E SAÍDAS EDUCATIVAS
Evitaranse eventos que reunan a grupos de
distintos niveis. De facelo sería en quendas,
preferentemente  ao aire libre e incidindo nas
medidas de seguridade e hixiene.
Poderanse celebrar actuacións no centro,
respectando aforo e normas de hixiene, e
con ventilación entre actos.
As saídas didácticas, de facerse, respectarán
a normativa vixente. Priorizaremos
actividades ao aire libre e na localidade.


