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Estimadas familias mañá iniciánse as actividades lectivas e como publicamos na WEB
empeza toda a educación primaria. Dentro da organización efectuada vai haber 9 grupos que
entrarán distribuídos da seguinte maneira:

Transporte pola porta principal dereita , por onde entraban o ano pasado ás 08:50.

1º e 2º de primaria pola porta que de emerxencia do pasillo da aula de música, a que dá
ao cubo,  que se abrirá ás 09:00

3º. 4º 5º e 6º de Primaria pola porta principal da esquerda, por onde entraban o curso
pasado que se abrirá ás 08:55.

O alumnado de transporte e o de 3º, 4º ,5º e 6º de primaria formará filas no lugar indicado
de vestíbulo de entrada gardando as distancias de seguridade e sempre con máscara. Alí serán
recollidos  polo  profesorado  co  que  teñen  clase  a  última  hora  e  dirixiranse  as  aulas
correspondentes.

(*) Aquelas familias que cheguen máis tarde da hora de recepción e entrega deberán tocar
o timbre situado na porta principal. A conserxe será a encargada de levar ao alumnado á
aula. 

As saídas  de primaria serán ás 14:00

-Para o alumnado transportado pola mesma porta da entrada.

-Para o alumnado de 1º e 2º pola mesma porta da entrada e os de comedor dirixiráse a  o
patio cuberto onde os esperan  os encargados de comedor.

-Os de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria polo salón de actos e o patio cuberto onde os podedes
espera as familias. Os de comedor  son recollidos polo persoal deste servizo.

Noutra  circular enviaremos  a información de Educación Infantil que empezan o venres.

 Sabedes que para  mañá hai convocada unha folga e que os servizos mínimos son que
haiba un docente pos cada grupo de alumnado polo que non vai ser unha incorporación normal.

O venres levarán varias informacións que algunha delas tedes que devolver asinada ao
centro o luns .

Tamén é fundamental que nos devolvades o luns a folla de datos actualizada.  Se sempre
é  preciso   contar  con  dous  números  de  teléfono  operativos  nestas  circunstancias  é
imprescindible.

A  vindeira  semana  publicaremos   na  páxina  WEB  o  protocolo  COVID  e  o  venres
recibiredes un resumo a través das vosa fillas e fillos.

É importante que estedes pendentes da páxina WEB pois será o medio de comunicación
preferente a nivel xeral que utilicemos ata volver á normalidade.

Santiago de Compostela , a  09 de setembro  de 2020 
A equipa directiva
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