
 

COMUNICADO  ÁS FAMILIAS DO CEIP ESCULTOR ACUÑA 

Luns, 28 de setembro de 2020 

Prezadas Familias: 

 

Desexando que desfrutedes dunha boa saúde e agradecendo a vosa colaboración neste inicio do 
curso escolar, enviamos un comunicado con diversos temas coa finalidade de seguir mellorando 
as novas rutinas organizativas. 

1. Autorizacións de inicio de curso 

Este luns, día 28 de setembro, enviamos distintas autorizacións e enquisas para a súa 
cumprimentación, sinatura e entrega posterior ás titorías: 

a) Autorización anual do uso da imaxe para fins e actividades educativas. 

b) Declaración Responsable do Protocolo COVID19 para as familias pendentes de entrega. 

c) Autorización para ser usuario do noso entorno dixital en Google Suite e Aula Virtual. 

d) Enquisa de medios informáticos e conexión de rede Internet nos fogares. 

e) Autorización para imaxes, gravacións e entrevistas dentro do Programa Europeo Erasmus+. 

f)  Autorización para saídas sen acompañante adulto ( soamente 5º e 6º de Primaria). 

Unha vez cubertas deberán ser entregadas nas titorías na cuberta plástica. 

2. Entrega de libros do FondoLibros 

Esta semana entregaremos os libros do Programa FondoLibros. Calquera dúbida sobre este 
proceso, prégase comunicar coa secretaria do centro (886 120 115). 

 3º A 3º B 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5º B 6ºA 6ºB 

MÉRCORES, 30 16.00h 16.30h 17.00h 17.30h 18.00h     

XOVES, 1      16.00h 16.30h 17.00h 17.30h 

 
A entrega será no vestíbulo do centro. Prégase unha persoa soamente 

por familia. 

 

*Nota: Lémbrase que a recollida dos libros deberá ser realizada pola persoa que rexistró a 
solicitude ou por unha persoa autorizada. 

 

 

 



 

3. Comunicación de ausencias por enfermidade e protocolo de prevención 

Lembramos que 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. Segundo a normativa actual o alumnado non poderá 
asistir ao centro se manifesta calquera sintomatoloxía COVID. 

Aínda que xa está contemplado no noso Protocolo COVID adiantamos, para coñecemento das 
familias, que cando é detectado un caso no centro con síntomas de febre, malestar xeral, tos, 
diarrea ou mareos do alumnado, actívase un procedemento de toma de temperatura, seguimento 
da sintomatoloxía, illamento (de ser necesario) na aula COVID e aviso ás familias. 

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

Esta semana publicaremos na web e enviaremos por Abalarmobil os Protocolos onde se recolle 
toda a proposta organizativa escolar ante o COVID de xeito detallado.  No espazo web podedes 
acceder aos documentos no bloque “DocuCovid”. 

 

5. Reunións das familias coas persoas titoras e titorías individuais 

Educación Primaria: 

Comunicamos ás familias que, debido á evolución da pandemia:  

• Non se celebrarán reunións grupais de inicio de curso coas titorías. As persoas titoras 
gravarán un vídeo coa proposta educativa que será publicada nas primeiras semanas de 
outubro na nosa Aula Virtual acompañada dunha presentación para a súa descarga. As 
familias serán avisadas con antelación á publicación. 

• As titorías de carácter individual serán telefónicas agás en casuísticas extraordinarias. As 
titorías programarán e darán a coñecer ás familias de cada grupo a data e hora da súa 
entrevista. 

Seguimos construíndo... 

Como “Escultores e Escultoras” de ilusións e novas realidades seguimos, entre todos, construíndo 
melloras para dar seguridade, confianza e benestar a toda a comunidade educativa, en 
conclusión navegando para  seguir o noso lema ...“Vivindo para aprender, cooperar e convivir”. 

Grazas pola vosa colaboración. Moita saúde 

-O Equipo Educativo do CEIP Escultor Acuña- 


