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Arranca unha nova aventura, un novo
curso, este ano moi especial... 

Para que todo saia ben e poidamos gozar
dun bo curso 

é preciso que tod@s coñezamos  unha
serie de novas normas. 

Toda a comunidade educativa debemos
prestar moita atención e colaborar no seu

cumprimento. 
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Entraremos polo único portón de entrada existente, evitando a
porta pequena. 
Unha mestra agardará donde o portón para a recollida do
alumnado e evitar o acceso de coidadores de autobús e
familiares e a outra no cobertizo asegurando o mantemento
de distancias e postos nas filas.  Ás saídas acontencerá o
mesmo. 
Prioridade entrada: alumnado transportado (3 buses).
Agardaremos a que entre a fila dun autobús para baixar o
alumando doutra liña. 
Últimos en chegar: familias de alumnado non transportado.
Preferencia dun único acompañante por alumn@ e evitar
aglomeración na beirarrúa de saída. Hai espazo de sobra  

Realizaremos todas as mañás  a AUTOENQUISA de
avaliación que teñen as nosas familias. 

En caso de ter algún síntoma, non acudiremos ao colexio
pero si comunicaremos ao colexio  a situación.

Tamén contactaremos co centro de saúde de Trabada
para que nos dean indicacións (982 13 53 00)

Tampouco iremos ao colexio se estamos en corentena ou
esperando resultados de probas PCR. 

Entradas e saídas 

Antes de vir ao cole: 
RECORDA....   



Cando nos atopemos mal estando no cole e teñamos
algún síntoma, iremos a esta aula de illamento cun

mestre/a, que contactará coa familia e/ou co centro de
saúde de referencia   (Centro Saúde Trabada)

MAL TEMPO: translámonos ao pavillón , con capacidade suficiente para
garantir as distancias dos 29 alumnos/as.

Haberá unha única quenda de recreo con dúas mestras
de vixianza.  Realizarase a merenda no patio, ao aire

libre, pois o espazo é idóneo para poder sacar a
máscara, e manter as distancias. O alumnado de infantil

sairá antes a realizar a merenda, para aproveitar os
espazos. 

O parque infantil: restrinxido a educación infantil. O
alumnado de primaria ( 24) poderá interactuar no patio,
coa máscara e intentando manter a distancia nos xogos. 

O uso da fonte pública que se atopa no recinto queda
prohibido, e limitarase o uso dos diferentes xoguetes

para garantir a súa desinfección. 
Haberá horarios para favorecer os patios dinámicos e

poder pasalo moi ben. 

Tempo de lecer 

Aula Covid 



Comedor 

Especialidades

Unha única quenda de comedor.  
O alumnado poderá comer co seu "grupo estable" sen
manter a distancia e con postos fixos, pero si haberá
separación entre os distintos grupos. Deberemos manter a
máscara, agás no intre de comer. O comedor será
desinfectado a diario. Serán as mestras as que axuden co
servicio de comidas para evitar os desprazamentos no
espazo de comedor. 

A maioría das áreas impartiranse na aula do grupo,
sendo a mestra a que se desprace.

Unicamente nos moveremos  algunha sesión da
xornada á aula de Inglés,  a aula de música cando

queiramos tocar e ao
pavillón ou exterior para realizar Educación Física.

Igualmente moverase coa
mestra de AL o alumnado que precise saír a apoios.



 O aforo do baños será de 1 alumno/a, agás no da
planta superior que dado o seu tamaño poderá ser de
2 alumnos/as.  Para saír ao baño, estando nas clases

aplicaremos xel e o mesmo ao voltar. 

NORMAS DO CURRÁS 
en tempos de Covid 

Máscara

Hixiene Mans

Uso Aseos

Lavaremos as mans de xeito individual, con sentidiño
e non malgastando nin auga nin papel. Realizaremos
lavado de mans 6 veces ao día, mantendo aforos dos
baños e espazos asignados a cada grupo. As mestras

vixiarán os procesos. 

Uso obrigatorio para Primaria. Infantil opcional-
recomendable.  Deberemos traer estoxo para gardala

cando a precisemos sacar e outro estoxo cunha de
reposto, por se acaso, ou no caso das quirúrxicas

para cambiala. 



NORMAS DO CURRÁS 
en tempos de Covid 

Distancia seguridade

Material

Movementos sinalizados

Intentaremos respectar sempre a distancia co resto
de nen@s e mestras, nos desprazamentos e dentro e fóra

da aula.

Material etiquetado, evitamos compartir e
levantarnos aos casilleiros. Mochilas e chaquetas

colgadas nas cadeiras e mesas.  

Os corredores e portas están sinalizados con carrís e
diferentes sinais. Intentamos cumprir os sentidos de

circulamento, manter as fileiras e a distancia de
varios escalóns nas subidas.  



Web do centro
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcelsocurras/

Teléfono
982870856

Móbil
644887435

Correo
ceip.celso.curras@edu.xunta.es

Comunicacións 

CONTACTO 

Titorías 
Horario: LUNS DE 16 h. a 17 h. Solicitaremos cita previa,
coma de costume, a través da axenda ou do teléfono,  e
realizarémolas  preferiblemente vía teléfonica. En caso

de necesidade excepcional de acudir ao centro, será de
maneira individual e garantindo as medidas de hixiene.

Familia e Escola da man.  Comunicacións a través do
teléfono e do grupo establecido de whatssapp co

colexio. Necesidade da tribu máis unida que nunca. 



MOITAS MOITAS GRAZAS
POLA VOSA

COLABORACIÓN! 
...... e, sobre todo, 

Moitas ganas, sorrisos e bo
rolliño para un curso de

auténticos superheroes! Será
un curso estupendo.  

TODO IRÁ BEN!  

#coleruralafortunado


