
REUNIÓN FAMILIAS COVID-19 
Luns 7 de setembro de 2020 

 
● 1. Día 10 de setembro incorporarase alumnado de 4º  (os de período de adpatación) 5º de EI 1º, 2º e 3º de 

primaria. 
●  2. Día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º EI,  4º, 5º e 6º EP 

 
● EQUIPO COVID  con diferentes cargos. 

 Mercamos material hixiénico e santiario: dispensadores de xel hidroalcohólico, desinfectantes... 
 

● ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID 19 : ANEXO I: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN 
CLÍNICA DO COVID-19 ( pódese ler tal e como esta  

 
Diaria para  persoal do centro e alumnado.  

As familias  deberán realizar unha autoenquisa diaria de síntomas aos seus fillose fillas  antes de envialos ao centro 
“Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e  comprométense a NON envialo ao centro e mantelo en illamento 
preventivo domiciliario nos seguintes supostos 

- Se o alumnado ten síntomas compatibles coa COVID-19( febre superior a 37.5º; tos seca, falta de olfato ou                  
gusto, cansancio, ..) , poñéndose en contacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo                  
COVID do centro educativo. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa                 
os proxenitores ou titores non enviarán ao neno ou nena á clase e solicitarán consulta co seu médico ou                   
pediatra. 

- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado  non poderán acudir ao 
centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán 
o resultado á persoa coordinadora COVID centro.t 

 
● DECLARACIÓN RESPONSABLE DOS PROXENITORES 

 
É un documento que terán a obriga de cumprimentar a principio de curso os pais, nais e outras titores legais 
onde se compromenten a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 
que será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir ao centro. Nela recóllese que se o seu fillo 
ou filla ten  calquera sintomatoloxía compatible coa sintomatoloxía COVID  non pode acceder ao centro. Este 
documento repartirase nas reunións do luns previa desinfección das mans. Para as familias que non acudan às 
xuntanzas  estará a súa disposición na páxina web do centro e remitirase tamén por Abalar para que o 
cumprimenten , asinen e o devolvan ao centro mandándoo polos seus fillos/as o primeiro día que acudan 
ao centro para que o entreguen ao profesorado titor que o depositará nunha caixa en corentena ata 
baixalos aos arquivos do centro. 
En casos moi excepcionais poranse en contacto co centro e  
poderán remitila  por correo electrónico. 
 
 
 
QUE FACER SE O SEU FILLO/A TEN SÍNTOMAS 
No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro, a súa 
familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas 
membros do equipo COVID. 
Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante 
dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas 
aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.  

 
●  ILLAMENTO 



Un espazo  de illamento na titoría do 2º ándar e na aula da Anpa: con material como papeleira con pedal, 
hidroxel, panos desbotables e máscara Fpp2 

 
 

●  RUTINAS DIARIAS 
 

-Evitar contacto con outras persoas 
- Manter as distancias de seguridade 
-Uso de mácara obrigatoria para todos  e recomendable en EI 
 Limpeza de mans con hidroxel e/ ou auga e xabón alomenso 5 veces. 
-  Ventilación diaria 
- Actividades e propostas de concienciación. 
-  Seguemento de normas e familiarización coa  da cartelería do centro  
- Ubicación fixa na aula con mesas e cadeiras nomeadas para cada quen. 
- Evitaranse desprazamentos pola aula a non ser estiramentos e casos excepcionais. 

●  MATERIAL PROPIO ROTULADO E NON COMPARTIDO 
kit de material propio. 
-Auga, máscara de reposto e obxecto para gardar a outra ( ex bolsa papel, tela, caixa... con autopeche), panos 
desbotables, merenda e material escolar imprescindible.  
-Rotular co seu nome o material: non compartirán material nin traerá xoguetes nin outro manterial que non 
sexa imprescindible para o desenvolvento das tarefas escolares.  
-Deberán levar e traer o material diariamente. Solo o material preciso para cada día. 
- Non se usan os percheiros de aula nin dos corredoiros. 

● Traballarán con libros, libretas… pero tamén utilizaremos aulas virtuais, Edixgal etc… para coller autonomía e 
estar preparados antes posibles gromos ou confinamento. 

GRUPOS ESTABLES 
● Postos fixos durente todo o curso  dentro da aula  de forma que non cambian de aula. O profesorado especialista 

acude á aula de referencia. Solo se realiza fora da aula a actividade de EF, RC, AL,  PT e Orientación. 
 

Subgrupos estables de convivencia para realizar  aprendizaxe cooperativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRADAS ESCALONADAS Dado a situación actual, e para manter os grupos estables de convivencia, deben               
respectar o horario de entrada e non chegar fora do horario establecido para a entrada ( 8:45- 9:10) salvo casos                    
excepcionais que deberán solicitalo por correo electrónico para organizar a recollida, responsable e segura do               
alumnado. Os horarios estarán dispoñibles na páxina web do centro e remitirémolos por Abalar. 
 
ACCESO AO RECINTO  E ENTRADAS 
 

● Alumnado transportado de INFANTIL E PRIMARIA: 
Acceden igual que sempre pola porta corredera lateral pero ao baixar de cada autocar, accederán directactamente ás                  

aulas inda que de forma escalonada e mantendo as distancias de seguridade. Serán orientados polo profesorado de                 
garda de transporte accedendo directamente ás súas aulas onde estarán esperando os docentes responsables da               
primeira sesión. 
HORARIOS DE CHEGADA   8:45 Mañufe    8:50 Vilaza      8:55 Torre        9:00 Cole Vello - Estrada 
INFANTIL: Entran de 10 en 10 acompañados por profesorado específico pola porta corredoira cara ás escaleiras do                 
comedor que hai entre os dous edificios e suben cara ás portas marróns do patio de infantil. 
Primaria: Entran seguindo as orientacións do profesorado (no caso de ser preciso seguindo os círculos) polas portas                 
brancas. 

● Alumnado non transportado de INFANTIL E PRIMARIA:  
Acompañados por un solo proxenitor  que  non poderá acceder ao centro e a poder ser non deberían ser avós/as 
 Acceden ao centro pola cancela pequena  da acera,  van cara ao patio de aseos e directamente suben ás aulas. 
 08:45 - 08:50  ENTRARÁN   5º - 6º PRIMARIA:  
08:50 - 08-55  ENTRARÁN    3º - 4º DE PRIMARIA 
08: 55- 09:00 ENTRARÁN      1º-2º DE PRIMARIA 
09.00 - 09:10 ENTRARÁN     ALUMNADO DE INFANTIL 

● No caso de irmáns en varios grupos acolleranse áo horario que mellor lles conveña inda que                
preferiblemente ao de primaria para evitar perdas de clase nesta etapa. 

 
SAÍDAS ESCALONADAS 
 

● -ALUMNADO DO COMEDOR:  Infantil e Primaria será recollido polas coidadoras ás 13:45h nas súas aulas. 
SAIDAS DE ALUMNADO TRANSPORTADO DE EI: BAIXARANOS ata as filas de transporte ESTELA E CRISTINA               

EN DÚAS QUENDAS AS 13:45. Pódese establecer un sistema de cordas con marcas, de tal xeito, que cada                  

alumno ou alumna se colla a unha delas e así garantimos a separación dos nenos e nenas. Ao alumnado de EI                     

baixarano en dúas quendas Estela e Cristina. 

SAIDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO DE PRIMARIA: A partir das 13:40 por rutas, o profesorado da última                

sesión mandaraos recoller e baixar ao bus ( non os acompañamos). Sairán en diferentes momentos segundo a                 

ruta. Controlarán esa saída de transporte de primaria, colocándose en varios puntos, a secretaria, orientadora,               

especialista de Pt e unha persoa de garda de forma que cada unha estará nunha zona. Clara estará abaixo no                    

portalón grande e controlará que non haxa aglomeracións, recolocándooos nos círculos e filas no caso de ser                 

preciso. En canto ás outras 3 persoas, unha estará no primeiro ándar, outra no segundo ándar e outra nas                   

portas brancas (nas do patio). Temos un cadro con horario por ruta. Contarán con pegatinas de cores que                  

indicarán horario e ruta. 

RUTA               HORA DE SAÍDA DO CENTRO  

TORRE 13:45 HORAS 

VILAZA 13:50 HORAS 

MAÑUFE 13:55 HORAS 

ESTRADA 14:00 HORAS 

 

 



SAÍDA DE ALUMNADO NON TRANSPORTADO  

  

AS FAMILIAS NON PODERÁN PASAR A LIÑA AMARELA DE BUS ESCOLAR E NA MEDIDA DO POSIBLE                

TENTARÁN NON SUBIR CON VEHÍCULOS AO CENTRO. Solicitamos axuda ao Concello (Policía local             

)para controlar mellor a sáida e estamos pendentes de confirmación. 

INFANTIL: Ás 13:45h as familias de Educación Infantil recollerán ao alumnado polas portas das súas               

respectivas aulas. Realizarán unha saída o mais rápido e áxil posible para evitar aglomeracións e non                

coincidir coa saída do  alumnado de primaria. 

PRIMARIA DE 14:00 Á 14:05 acompañados polo profesorado que estea na aula na última sesión que fará                   

a entrega por portas brancas a carón da secretaría (solo no caso de en 1º e 2º) portalón grande ( solo 5º e                       

6º) e porta corredoira ( solo 3º e 4º). 

ALUMNADO QUE SAE SOS: Saen do patio cuberto pola cancela pequena as 14:05 

RESUMO SAÍDAS ALUMNADO NON TRANSPORTADO 

Grupo/ Curso Hora Lugar de entrega 

Ed. Infantil 13:45 horas Estela y Cristina     
bajan cada una a una línea de       
bus. 

Porta da propia aula 

1º de Primaria 14:00 horas Porta principal do centro A (7) 

2º de Primaria 14:00 horas Porta principal do centro B (6) 

3º de Primaria 14:05 horas Porta  corredoira (10) 

4º de Primaria 14:05 horas Porta corredoira (9) 

5º de Primaria 14: 05 horas  Portal grande lado esquerdo(5) 

6º de Primaria 14:05 horas Portal grande lado dereito (9) 

  
 

● TURNOS DE PATIO 
 

-Establecemos dúas quendas para os recreos. 
-A primeira quenda vai de 11:30h a 12:00h e será para o alumnado de Educación Infantil e 1º, 2º e 3º de 
Educación Primaria. 
-A segunda quenda vai de 12:00h a 12:30h e será para o alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. 
-O alumnado de cada grupo de convivencia estable non se relacionará con outros grupos durante o recreo.  
-O patio de Educación Infantil quedará dividido en catro zonas (unha para cada aula), e irán rotando de zona                   
cada semana. Tal e como indica o protocolo, o alumnado de Educación Infantil poderá relacionarse dentro da                 
aula e tamén no patio cun subgrupo de como máximo 5 alumnos/as. Estes subgrupos de convivencia estable                 
deberán mater unha distancia mínima de 1,5 metros con respecto a outros subgrupos, tanto na aula como no                  
patio. 



-O patio de Educación Primaria dividirase como en cursos anteriores en tres zonas: patio de aseos, patio cuberto                  
e pista. A súa vez, estas zonas subdividiranse para que os grupos de convivencia estable non manteñan                 
contacto entre si. 
-Os días de choiva o alumnado de Educación Primaria fará o patio nas respectivas aulas ou en todo caso nas                    
aulas e patios cuberto e de aseos. O alumnado ao que lle toque pista comerá nas aulas e usaremos outros                    
espazos como corredoiros para aumentar as distancias de seguridade. O alumnado de Educación Infantil fará o                
patio nos corredores en zonas diferenciadas. 
-Antes de saír ao patio e ao regresar, todo o alumnado e profesorado fará lavado de mans ou desinfección con                    
hidroxel. 

 
● USO DA MÁSCARA 

 
-Obrigatorio uso de máscara para todo o alumnado de Educación Primaria.  
-En Educación Infantil o uso de máscara é moi recomendable. 
-Casos excepcionais, con recomendación e certificado médico ou  trataranse persoalmente. 

● TITORÍAS  FAMILIAS (  solo se as familias preguntan) 
Como se recolle no protocolo, as titorías para transmitir información sobre o desenvolvemento académico do 
alumnado, serán telefónicas ou telemáticas salvo casos moi excepcionais. 
O profesorado convocará a unha cita telefónica ou por videoconferencia a través da mensaxería de Abalarmóvil. 
Os pais e nais tamén as  poderán solicitar por este medio sempre cunha semana de antelación para dar tempo a 
recoller información sobre o alumnado e achegas de todo o profesorado que lle dá clase. 
O horario notificarase por Abalar e tamén na páxina web do centro. Tentaremos dispoñer de horarios alternativos 
atendo  polas mañáns en determinadas sesións  ( a  especificar polo profesorado) e  /ou no horario habitual dos 
martes. 

● AUTOCAR 
 

-Antes de entrar no autobús, o alumnado desinfectará as mans con xel hidroalcólico proporcionado pola monitora                
do transporte escolar. 
-O alumnado transportado ten a obriga de utilizar máscara que cubra o nariz e a boca durante todo o traxecto. 
-O alumnado terá un asento fixo todos os días. 
-As prazas no autobús asignaranse intentando manter na medida do posible os grupos estables de convivencia.  
-Saída escalonada polo que deberán estar pendentes porque está previsto que cheguen antes segundo a ruta.                
Empezan a saír  do centro ás 13: 45. Pendentes de comunicarnos que ruta sae primeiro. 

 
● COMEDOR 

 
-Será o Concello de Gondomar quen xestione o comedor escolar.O alumnado será recollido nas aulas polas                
coidadoras. 
-O alumnado de Educación Infantil comerá nunha das aulas de Educación Infantil destinada para tal fin. Nesta                 
aula non se impartirán clases, este curso será utilizada unicamente como comedor. 
-O alumnado de Educación Primaria comerá no comedor, agrupados por grupos de convivencia e respectando a                
distancia de seguridade. 

Os de INFANTIL sairán   do comedor 15:15H 

Os de PRIMARIA sairán do comedor  ás 15:30h 

AS FAMILIAS DEBEN SER MOI PUNTUAIS NA RECOLLIDA DO ALUMNADO PARA EVITAR AGLOMERACIÓNS. 

A BIBLIOTECA NON ESTARÁ ABERTA POLAS TARDES, ATA NOVO AVISO E TAMPOUCO HAI ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES POLO QUE ESTE CURSO NON PODERÁN QUEDAR NO CENTRO UNHA VEZ REMATADO O COMEDOR. 



● GROMOS 
 

-  Ante unha sospeita por aparecer algún dos síntomas no centro, levarase á zona de illamento e a persoa de 
garda ou alguén do equipo covid chamaría a familia para que veñan a recoller ao alumnado. Nesa zona de 
illamento colocarémoslles outra  máscara quirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao 
seu coidado), e contactarase coa familia. Os proxenitores deberán chamar  ao seu centro de saúde de Atención 
Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En 
caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.  

 De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro  comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de 
referencia.Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria. 

- A persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información 
prevista do eventual afectado/a dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como dos 
que sexan contacto mais próximos que estean vencellados ao centro educativo(  peersoas que a estiveran 
con esa persoa a menos de 2 metros tanto do comedor como do transporte e aulas). Este é un dos motivos de 
que non se realicen cambios na  ubicación do alumnado en ningún deses espazos. 

- A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da 
vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.  

- Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.   
- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles con 

COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de 
corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

Cales son as medidas sanitarias que se activan?  
 
A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que 
este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.  
 
  

● AULA MATINAL ( non tratar, solo se non preguntan porque se enviou informacion por Abalar) 
Este ano non se pode asumir o servizo por parte da Anpa. Propú Concello tamén manifestou que non pode 
asumir este servizo porque teñen que asumir máis limpezas de centros e espazos, acondicionamentos de aulas,  

 
● ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ( non tratar, solo se non preguntan porque se enviou informacion 

por Abalar) 
Non se realizarán actividades extraescolares no centro. A Anpa comunica que non xestionará ningunha este ano 
debido á situación actual e ao protocolo esixido. 

 
● BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
         Funcionará como aula  e polo tanto  non se pode utilizar fora de horario lectivo polo que polas tardes permanecerá 
pechada. 
 

● CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA (Coordinadora do Centro de Saúde de Gondomar) 
 
 


