
7. VISITAS AO CENTRO EDUCATIVO 

Todas as xestións administrativas e titorías rea-

lizaranse preferentemente de xeito telemático 

(correo electrónico, chamadas e/ou videochama-

das). 

No caso de ter que acudir ao centro escolar, 

para realizar algunha xestión, solicitarase sem-

pre cita previa e deberanse cumprir as seguintes 

instrucións: 

Débese acudir con máscara. 

Utilizaranse os dispensadores de hidroxel das en-

tradas antes de acceder ao edificio. 

Limparase o calzado nas alfombras desinfec-

tantes. 

Respectarase a distancia de seguridade sinaliza-

da. 

Preferiblemente, prégase que se acuda con bolí-

grafo propio sempre que sexa posible. 

No caso de que o alumno/a chegue fóra do seu 

horario de entrada (por imprevistos, visitas ao 

médico,…), o acceso ao centro non coincidirá 

coas saídas, recreos nin cambios de clase). 

 

8. RECOLLIDA DO ALUMNADO DURANTE O 

HORARIO LECTIVO 

Facilitarase ao centro un teléfono de contacto 

dispoñible durante o horario lectivo  para infor-

mar da recollida do alumnado no centro en caso de 

indisposición ou de sintomatoloxía compatible co 

SARS-Cov-2. 

Como en cursos anteriores, pasarase por conser-

xería para firmar no rexistro tanto a recollida co-

mo a chegada de alumnado. 

INFORMACIÓN DE 

 INTERESE 

PARA AS FAMILIAS 

9.DOCUMENTACIÓN DISPOÑIBLE NA     PÁXI-

NA WEB DO COLEXIO 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcastelaorianxo/  

Na páxina web do colexio poderase atopar nos 

vindeiros días: 

- Plan de adaptación á situación COVID-19 no 

curso 2020/2021 do colexio. 

- Os seguintes modelos descargables: a autoen-

quisa diaria; xustificante de faltas de asistencia; 

declaración responsable. 

 

10. CONTACTO CO CENTRO 

Enderezo electrónico: 

ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.gal 

Teléfonos do centro:  

- Conserxería: 881 866 861 

- Administración: 881 866 860 

- Dirección: 881 866 858 

- Contacto co coordinador COVID: calquera dos 

teléfonos do centro. 

 

As medidas e recomendacións aquí recollidas 

poderán ser modificadas a fin de dar unha me-

llor resposta ás necesidades que poidan ir xur-

dindo durante o curso.  

Comunicarase calquera cambio a través da pá-

xina web do centro e a aplicación Abalar Móbil.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcastelaorianxo/


IMPORTANTE PARA TODO O ALUMNADO 

Prégase respectar os lugares de entrada establecidos 
e máxima puntualidade. O alumnado que non acceda 
ao centro na súa franxa horaria deberá esperar a que 
todos os niveis educativos rematen de efectuar a entrada 
para poder acceder ao recinto. 

Evitaranse as aglomeracións fóra do recinto escolar, 
mantendo en todo momento a distancia de seguridade 

coas demais familias. 

Por mor da nova organización das entradas e saídas, e 
tendo en conta a climatoloxía da zona, recoméndase o 
uso de chuvasqueiros e paraugas para protexer a rou-
pa de abrigo habitual nos días de chuvia, incluído o 
alumnado transportado. Recoméndase telo na mochi-

la por se se necesitase no momento da saída.  

5 SAÍDA DO COLEXIO 

SAÍDA DE ED. INFANTIL                                                          
HORARIO: 14:00h.                                                                                                
1 Acompañante por neno/a. O lugar de recollida será o 
patio cuberto do pavillón de Ed. Infantil. Utilizarase o 
portal asignado para as entradas. 

SAÍDA DE ED. PRIMARIA                                                  
1º, 2º e 4º de Ed. Primaria sairá polo portal de Arcos 
Moldes na seguinte orde e horario aproximado: 2º ás 

14:15h; 1º ás 14:20h ; 4º ás 14:25h. 

3º, 5º e 6º de Ed. Primaria sairá polo portal de Rosalía 
de Castro na seguinte orde e horario aproximado: 3º ás 

14:15h; 5º ás 14:20h; 6º ás 14:25h. 

6.SAÍDA DO COMEDOR ESCOLAR 

Para recoller ao alumnado do comedor non se poderá 

acceder ao recinto escolar. 

O horario de saída será : 

ED. INFANTIL: saída ás 15:15h polo portal do aparca-
doiro dos autobuses e na seguinte orde: 3 anos, 4 

anos e 5 anos. 

1º, 2º E 3º DE ED. PRIMARIA: saída ás 15:25h polo 
portal da r/Arcos Moldes na seguinte orde: 1º A, 1ºB, 

2º A, 2ºB, 3ºA e 3ºB. 

4º, 5º E 6º DE ED. PRIMARIA: saída ás 15:25h  polo 
portal que dá acceso ao aparcadoiro pequeno dos 

mestres/as. 

 

1. AUTOENQUISA DIARIA 

Antes da chegada ao centro, na casa, debe rea-
lizárselle ao alumnado de forma diaria a toma 
de temperatura e unha autoavaliación a fin de 
detectar sintomatoloxía compatible cunha infección 
por SARS-CoV-2. Para isto, utilizarase o modelo 
que se achega nesta mesma web. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía 
compatible na casa, o alumno/a non acudirá ao 
centro, ao que se lle dará aviso telefónico. A fami-
lia deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 
pediatra para que este avalíe a necesidade da soli-
citude dun test diagnóstico. Se non houbese cita 
para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valo-
ración polo médico de atención primaria. 

Para xustificar esta falta, abonda cun comprobante 
do pai/nai/titor legal. 

2. SOSPEITAS DE CASOS NO ENTORNO FAMI-

LIAR 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa 
de padecer a COVID-19 darase aviso ao centro e 
o alumnado que conviva con ela non acudirá a 
clase ata que se coñeza o resultado da proba e 
sexa negativo. 

O resultado da proba comunicarase ao coordina-
dor COVID do colexio. 

3. SOSPEITA DUN CASO NO COLEXIO 

Cando se detecten síntomas nun alumno/a, proce-
derase ao seu illamento inmediato na aula COVID, 
acompañado en todo momento por un mestre/a. 
Darase aviso á familia ou persoa de referencia, 
que debe estar localizable, para que veñan a re-
coller ao neno/a. 

A familia deberá poñerse en contacto co centro de 
saúde de referencia e seguir as súas indicacións. 

Se no colexio se producise sintomatoloxía grave, 
chamarase ao 061 e seguiranse as súas instru-
cións. 

4. ENTRADA AO COLEXIO 

O alumnado de Ed. Primaria debe chegar ao colexio coa 
máscara posta. No caso de Ed. Infantil, recoméndase 
tamén o seu uso. 

Prégase respectar as seguintes instrucións para as 
entradas. 

ENTRADA DE 1º, 2º E 4º DE ED. PRIMARIA 

O horario de entrada: 09:15 a 09:25h.  

Entrada: portal da r/ Arcos Moldes. 

 As familias non poden acceder ao recinto escolar. Neste 
portal, haberá mestres/as que guiarán ao alumno/a. 

ENTRADA DE 3º, 5º e 6º DE ED. PRIMARIA 

O horario de entrada: 09:15 a 09:25h.  

Entrada: portal r/ Rosalía de Castro. 

 As familias non poden acceder ao recinto escolar. Neste 
portal, haberá mestres/as que guiarán ao alumno/a ao lu-
gar que deberá ocupar. 

ENTRADA DE 3 ANOS E 4 ANOS A DE ED. INFANTIL 

O horario de entrada: 09:30h.  

Entrada: portal r/ Arcos Moldes. 

 Este alumnado pode acceder ao recinto escolar con 1 
acompañante.  

ENTRADA DE 4 ANOS B E 5 ANOS DE ED. INFANTIL 

O horario de entrada: 09:30h.  

Entrada: portal r/ Rosalía de Castro. 

Este alumnado pode acceder ao recinto escolar con 1 
acompañante.  

Naqueles casos nos que 1 soa persoa traia a varios 
nenos/as, poderán acceder ao centro polo mesmo por-
tal. 

PLANO DA SITUACIÓN DAS ENTRADAS 


