
MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN (COVID-19) 

CEIP ARMENTEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

 “GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA” 

- No centro temos 4 grupos estables de convivencia: 

o INFANTIL: 11 alumnos/as. 

o 1º CICLO: 11 alumnos/as. 

o 2º CICLO: 11 alumnos/as. 

o 3º CICLO: 10 alumnos/as. 

 
- Cada grupo de convivencia estable relacionase entre si (sen limitación de distancia) e debe 

evitar a interacción directa cos demais grupos (1,5 m). 

USO DE MÁSCARA 

- Infantil: a máscara é obrigatoria para as entradas e saídas do centro pero non no resto da 

xornada.  

- Primaria: a máscara é obrigatoria en todo momento (agás excepcións estipuladas). É 

obrigatorio levar sempre unha máscara de reposto e un estoxo axeitado para gardala. 

VENTILACIÓN DE ESPAZOS 

- Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións: polo menos 15 minutos ao 

inicio da xornada, 15 minutos ao remate (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, 

cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos 

durante a duración destas. As portas das aulas permanecerán sempre abertas. 
HIXIENE DE MANS E MATERIAL 

- É obrigatoria a desinfección de mans (auga xabonosa ou xel hidroalcohólico) polo menos 

5 veces ao longo da xornada (entrada e saída, antes e despois do recreo, antes e despois 

de comer, logo de usar material compartido e sempre despois de ir ao aseo). 



- Existen dispensadores de xel hidroalcohólico en todas as aulas e nas zonas comúns. 
- Nas aulas as ventás, portas, persianas, chaves da luz, etc. serán unicamente 

manipuladas polo mestre ou mestra coas medidas de hixiene que procedan. 

CIRCULACIÓN NO CENTRO 

- Cada grupo terá unhas escaleiras asignadas e sempre 

utilizará as mesmas. 

- A circulación polas escaleiras e corredores do centro 

realizarase sempre pola marxe dereita e de maneira 

tranquila (gardando a distancia con outros grupos). 

- Habilítase no centro a “Aula COVID” equipada co material 

sanitario preciso para illar posibles casos. 

 

 

USO DE ASEOS E LIMPEZA DO CENTRO 

- Establecese un uso de aseos diferenciado dos aseos e limítase o aforo a 1 persoa. 

- Intensificaranse as labores de limpeza do centro tanto pola mañá como pola tarde. 
 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DO PATIO 

- Cada grupo ten asignada unha zona no patio (ver imaxe na páxina seguinte). Esta zona 

deberán respectala tanto nas entradas ao centro como durante os recreos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 

- Importancia da puntualidade. 

- O alumnado de Infantil entra pola cancela pequena e o de Primaria polo portal grande. 

- As familias non poden entrar ao recinto, agás as do alumnado de Infantil pola mañá, no 

momento de deixalos na zona que lle corresponde. 

- Cando cheguen van para a súa zona do patio (ver imaxe).  

- En caso de choiva ou condicións meteorolóxicas adversas cada grupo terá asignado un 

espazo na planta baixa: 
o INFANTIL: aula de infantil da planta baixa. 
o 1º CICLO: biblioteca. 
o 2º CICLO: ximnasio. 
o 3º CICLO: zona da entrada. 

Neste caso tamén será posible ocupar as zonas cubertas do patio de manira rotatoria. 
- O acceso ás aulas será gradual previa desinfección de mans. 



- Os pais/nais/titores legais realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria 

antes da chegada ao centro para detectar síntomas compatibles coa COVID. 

- Diante da aparición de polo menos 1 dos síntomas que aparece na enquisa os 

pais/nais/titores legais non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta médica. 

SAÍDAS 

- Importancia da puntualidade (evitar aglomeracións). 
- As familias non poden entrar ao recinto. Evitar que sexan persoas de risco as responsables 

da recollida dos nenos ou nenas. 

- As saídas serán de forma gradual e previa desinfección de mans: 

o INFANTIL: 13:50 

o 1º CICLO: 13:55 

o 2º CICLO: 14:00 

o 3º CICLO: 14:05 

CANLES DE COMUNICACIÓN 

- Teléfono: 886 15 13 94 (Dirección), 886 15 13 95 (Planta alta) 

- Correo electrónico: ceip.armenteira@edu.xunta.es 

- Correo electrónico dos mestres e mestras:  

franciscoreigosa@edu.xunta.es (Fran)  

pgvarela@edu.xunta.es (Paula Galiñanes) 

gabriel@edu.xunta.es (Maite) 

mjlealotero@edu.xunta.es (María Leal) 

aidachoren@edu.xunta.es (Aida) 

coresouteiral@edu.xunta.es (Chema) 

paula.garcia@edu.xunta.es (Paula García) 

maria.tubio@edu.xunta.es (María) 

- Web do centro 

- Abalar 

- Titorías: realizaranse con cita previa e de xeito telemático, salvo casos moi puntuais. 
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