
 

COMUNICADO  ÁS FAMILIAS DO CEIP ESCULTOR ACUÑA 

Xoves, 17 de setembro de 2020 

 

Prezadas Familias: 

 

Seguimos realizando unha avaliación inicial dos novos hábitos organizativos e recollendo información, 
dende todos os sectores, para mellorar as propostas iniciais. Comunicamos, a continuación, algunhas 
medidas que pensamos contribuirán a dinamizar aspectos importantes deste novidoso inicio do curso 
escolar. 

1. Rutina de entrada para 3º-4º-5º e 6º de Educación Primaria 

Como sabedes, estes cursos están a entrar pola porta nº 3 que da acceso á zona do patio de maiores. 
Cada día mellora o fluxo de entrada, aínda que segue habendo espera na  fila de acceso. Melloraremos, 
entre todos, esta cuestión coa máxima puntualidade e axilidade no proceso de entrada  e, 
especialmente,  na espera dos próximos e vindeiros días de chuvia. 

Pregamos teñades paciencia para asumir tantos cambios que buscan, sen dúbida, o benestar 
colectivo. 

 

2. Uso da mascarilla de protección 

Ante algunhas dúbidas que nos están a plantexar algunhas familias, queremos manifestar neste 
comunicado a proposta dende o centro neste tema para cumprir a normativa sanitaria e o Protocolo 
COVID.  En Educación Primaria (1º a 6º) é obrigatorio o uso da mascarilla ao longo de toda a xornada 
lectiva agás no tempo da merenda, que se realiza na aula de cada grupo estable e coa maior distancia 
posible. O alumnado que por distintos motivos de saúde puidese estar exento da mascarilla, deberá 
presentar un informe médico no centro, como así o recolle o Protocolo COVID. 

En Educación Infantil o uso non é obrigatorio, pero o Protocolo da Consellería recomenda o seu 
emprego sempre que sexa posible. Cada familia decidirá, segundo os seus argumentos e baixo esta 
recomendación do Protocolo , o uso ou non da mesma. 

 

3. Comunicación de ausencias por enfermidade 

Todas as ausencias do alumnado deberán ser comunicadas ao centro ou ás persoas titoras coa maior 
brevidade. No caso das ausencias por sintomatoloxía de febre, tos, diarrea persistente, dificultade 
respiratoria, etc... deberán poñerse en contacto tamén na secretaría do centro 886120 115 no mesmo 
día da ausencia. 

 

 



 

 4. Publicacións do Protocolo COVID, Plan de Continxencia e Plan de Acollida 

Na vindeira semana publicaremos na web e por Abalarmobil os Protocolos comentados nas reunión 
onde se recolle toda a proposta organizativa escolar ante o COVID.  No momento actual  estanse a 
ultimar cambios derivados de axustes nas entradas, saídas, horarios, etcétera. 

5. Reunións das familias coas persoas titoras e titorías individuais 

Educación Infantil: 

 DÍA LUGAR HORARIO 

4º A LUNS, 28 DE SETEMBRO BIBLIOTECA 16.00 h 

4º B LUNS, 28 DE SETEMBRO BIBLIOTECA 17.30 h 

5º A LUNS, 28 DE SETEMBRO XIMNASIO 16.00 h 

5º B LUNS, 28 DE SETEMBRO XIMNASIO 17.30 h 

6º A MÉRCORES, 30 DE SETEMBRO BIBLIOTECA 16.00 h 

6º B MÉRCORES, 30 DE SETEMBRO BIBLIOTECA 17.30 h 

 

En breve, remitiremos tamén o cadro de reunións coas familias de Educación Primaria para presentar 
a proposta educativa de cada nivel . Estas reunións, coa máxima seguridade, serán realizadas de xeito 
presencial e cun tempo reducido de exposición. Comezarán na primeira semana de outubro. Eses días 
está prevista a entrega do banco de libros. 

Como norma habitual ao longo deste curso as titorías individuais non serán presenciais. Utilizaremos a 
vía telefónica ou a videoconferencia, de ser posible, para comentar a evolución académica, social e 
emocional dos vosos fillos e fillas. 

6. Obxectos extraviados no centro 

Como sabedes, cada día no cole quedan esquecidos prendas variadas ou obxectos. Aínda que o 
equipo docente extremará a vixilancia neste aspecto queremos comunicarvos que por cuestións de 
protocolo sanitario non podemos almacenalas de xeito permanente como ata agora. De tal xeito, 
procederemos a instalar un percheiro próximo ao local da ANPA xa que é un lugar ventilado, cuberto 
e visible para o alumnado. Para evitar acumulacións antihixiénicas os obxectos que se depositen neste 
espazo serán enviados para a súa doazón a entidades sociais cada final de mes 

 Xa finalmente... 

Son tempos de sentimentos contrastados e de importantes cambios de hábitos e valores. Este reto 
social necesita da comprensión, do cumprimento das normas , da convicción e confianza no traballo 
colectivo. Os nosos “Escultores” e “Escultoras” necesitan da nosa serenidade, da nosa empatía, do noso 
entusiasmo para ir debuxando un estupendo futuro. 

 Moita saúde 

  -O Equipo Educativo do CEIP Escultor Acuña- 
 

 


