
1. ORGANIZACIÓN HORARIA DAS DINÁMICAS DAS AULAS DE INFANTIL.

9:05.– Recepción do alumnado de educación infantil.

9:05 – 9:30.– Rutinas de hixiene a través de cantigas ou xogos (aplicar xel hidroalcohólico 

nas entradas e saídas da aula).

9:30 – 9:50.– Rutinas de aseo por aulas.  Habilitarase catro espazos independentes de 

espera para cada un dos grupos de convivencia estable (bancos nas proximidades de 

cada  aula),    seguindo  a  quenda  por  orde  alfabética  (A,  B,  C  e  D).  Empregarase  un   

semáforo para indicar se se pode ou non facer uso dos baños.

9:50 – 10:30.– Paseo pola contorna.

10:30 – 10:45.– Rutinas de aseo seguindo a orde alfabética, previa ao acceso ás aulas.

10:45 – 11:25.-  Parva (merenda) e rutinas de aseo.

11:25 – 11:50.- Recreo do alumnado de infantil distribuído en catro espazos separados e 

rotativos.

11:55 – 12:15.- Rutinas de aseo seguindo a orde alfabética.

12:15 – 12:45.- Plan Lector (emprego da biblioteca de aula e lectura de conto).

12:45 – 13:15.- Traballo por recantos.

13:15 – 13:45.- Recollida e despedida.

13:50.- Entrega do alumnado de educación infantil.

(*)  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 o alumno/a á aula.

2. PARVAS (MERENDAS).

Horario: 10:45 – 11:25

Ubicación:  Dentro  das  aulas  con  espazos  de  distanciamento  marcados  no  chan.  Os 

nenos/as colocarán as cadeiras nos lugares indicados.

Procedemento:  Os  nenos/as  disporán  previamente  a  cadeira  nos  lugares  asignados. 

Sairán da aula e collerán o tupperware que albergue a súa parva. Baixarán a máscara e 



xirarana cara a caluga coa axuda do soporte. Posteriormente colocarán enriba súa o seu 

tupperware coa  tapa  debaixo  do  mesmo  (importante  practicar  na  casa  a  apertura  e 

peche). Ao rematar a parva, colocarán a máscara correctamente e levarán o tupperware 

á mochila.

Materiais (casa): CON NOME!

- Tupperware que albergue toda a parva e os seus utensilios (culler, garfo...).

Recomendacións:  Merendas saudables que os  nenos/as  poidan xestionar  de maneira 

autónoma (as mestras non podemos manipular os alimentos).

3. RECREOS.

Horario: 11:25 – 11:50

Espazos exteriores: Habilitaranse nove espazos de xogo diferenciados e os grupos de 

convivencia estable irán rotando nos distintos espazos cada día (farase principalmente 

uso de cinco).

Espazos interiores: Aula propia.

Máscara: Por razóns de sudación, a máscara será mudada por unha das máscaras limpas 

que  se  atopen  no  estoxo  Covid de  recambio;  depositando  a  usada  no  estoxo  Covid 

baleiro.

(*) Nas sesións de psicomotricidade tamén se efectuará o cambio de máscara.

4. MATERIAIS DA CASA.

O material, con excepción dos cartos (20 € que se entregarán en man á titora), deberá vir 

nunha bolsa etiquetada co nome do neno/a, así como cada un dos elementos que vaian 

no seu interior. É importante que todo o material téxtil (gorra, chaquetas e chuvasqueiro) 

vaia tamén cunha cinta para que eles/elas o poidan colocar facilmente no percheiro.



Que queda na escola de maneira permanente?

- Gorra

- Botas de goma

- Chuvasqueiro impermeable

- Mandilón

- Roupa de muda. Se o neno/a non é autónomo para cambiarse (pis, nunca caca), será a 

familia a encargada de cambialo, habilitándose o espazo   Covid   para dita función.  

Que vai e ven todos os días?

- Tupperware da parva

- Botella de auga

(*) Os nenos/as deberán beber fóra da aula e gardar a botella dentro da mochila.

- Dous estoxos Covid:

. Un baleiro para colocar a máscara usada no seu interior despois do recreo e da 

sesión de psicomotricidade.

. Outro con dúas máscaras limpas de recambio como mínimo,

O  s   primeiro  s   día  s   de clase deber  anse traer   nunha   bolsa   o   material   de uso permanente   e   

na   mochila   o de uso diario.  

5. SUXESTIÓNS.

- Emprego da máscara para todo o alumnado de educación infantil.

- Roupa cómoda que favoreza a autonomía: pantalóns con goma e calzado flexible con 

velcro.

6. OUTROS.

- Durante o momento de recollida dos nenos/as no primeiro día de clase, cada familia  

recibirá unha  carpeta plastificada con todas as autorizacións a asinar,  debendo ser 

entregada completa ás titoras en man  ao día seguinte.

- Para facilitar a conciliación familiar, aquelas familias que teñan máis fillos/as na etapa 

de  educación  infantil poderán  traelos  no  horario  fixado  para  o  alumnado  de  nova 

incorporación.

Atentamente o equipo de educación infantil.


