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CANDO CHEGAMOS 

AO COLE NO BUS 

1. Se viaxamos en transporte seguimos as indicacións do/a acompañante 

e accedemos ao cole pola cancela principal de 9.15 a 9.20. 

2. Accedemos ao centro mantendo a distancia de seguridade, fixándonos 

nas marquiñas do chan e agardamos a que un mestre nos bote 

xel hidroalcólico. 

DENTRO DO COLE 
1.Entramos no centro pisando a alfombra de desinfección. 

2.Subimos ás aulas e alí sentamos no pupitre. 

3. Comezaremos a xornada traballando hábito de saúde. 

4. Na aula, as nenas e nenos de primaria debemos ter a máscara (os 

pequeniños de infantil será recomendable que a leven) 

5. Cando saia da aula debo ir sempre coa máscara e gardando a distancia de 

seguridade. 

6. Polo centro debo camiñar pola parte dereita deixando distancia entre 

persoas, e seguindo as frechas que indican o sentido. 

7. Cando vaia ao baño debo mirar ao semáforo da entrada. Se está verde 

podo pasar porque non hai ninguén no baño e cambio o semáforo a vermello 

ata que saia. 

Se está en vermello agardo na liña de distancia a que saia a persoa que está 

dentro. 

8. En todo momento limpo as mans cando toco algo e ao toser coloco o brazo 

CANDO OS DO POBO 

SAIMOS DO COLE 
1. ALUMNADO DO POBO QUE NON VAI A COMEDOR: 

A partir das 14:20 sairemos escalonadamente por clases mantendo distancia 

de seguridade, previa desinfección de mans nas aulas e previa desinfección na 

alfombra das entradas. 

Educación Infantil: 14.20 cancela principal 

1º, 2º e 4º E.P: 14.30 cancela principal 

3º,5º e 6º E.P: 14.30 cancela de servizo 

2. ALUMNADO DE COMEDOR DO POBO: 

O alumnado de Infantil e 1º E.P que xa comeu na 1ª quenda de comedor pode 

ser recollido en dous momentos: 

a) cando sae o alumnado do pobo ás 14.20 (E.I) e ás 14.30 (E.P.) 

b) A partir das 15.15. 

CANDO OS DO BUS 

SAÍMOS DO COLE 

A partir das 15:15 o alumnado do comedor que vai en transporte 

será acompañado á cancela principal onde esperará un 

acompañante do bus. 

Irán mantendo a distancia de seguridade, por buses e previa 

desinfección de mans á saida do comedor e previa desinfección 

nas alfombras de entrada. 

ANTES DE CHEGAR AO 

COLE 

1. Comprobamos a temperatura e posibles síntomas. 

2. Se hai presenza de síntomas informo ao cole da ausencia do alumno/a. 

3. Poñemos a máscara cando saímos da casa e metemos na mochila outra de 

reposto e un estoxo para gardala no cole cando nos digan que podemos 

sacala, por exemplo para merendar. 

4. Lembramos as normas de cole antes de chegar. 

CANDO CHEGAMOS AO 

COLE DO POBO 
Se chegamos do pobo entramos da seguinte forma: 

9.20 a 9.30: alumnado de 1º E.P., 2º E.P. e 4º E.P. pola cancela principal. 

alumnado de 3ºE.P., 5º E.P. e 6º E.P. pola cancela de servizo. 

9.30 a 9.40: alumnado de Infantil pola cancela principal. 

Accedemos ao centro mantendo a distancia de seguridade cos demais 

nenos/as fixándonos nas marquiñas do chan e agardamos a que un mestre 

nos bote xel hidroalcólico. Sempre coa máscara posta. 

 
NO COMEDOR 

1 Faremos dúas quendas de comedor: 

1ª quenda: alumnado de E.I , 1º E.P. (13.30 a 14.15) 

2ª quenda: alumnado de 2º a 6º de E.P. (14.30 a 15.15) 

2 Accedemos ao comedor previa desinfección de mans, mantendo a 

distancia de seguridade. 

3. O alumnado do comedor estará situado cos compañeiros da súa clase 

en grupos estables e sempre no mesmo sitio. 


