
CALENDARIO ESCOLAR 
 

Período de clases: do día 10 de setembro de 2020 ao 22 de xuño de 2021, ambos 
incluídos. 
Vacacións de Nadal: do día 23 de decembro de 2020 ao 7 de xaneiro de 2021, 
ambos incluídos. 
Vacacións de Semana Santa: do día 27 de marzo ao 5 de abril de 2021, ambos 
incluídos. 
Ademais serán días non lectivos os seguintes: 
Día do ensino: 7 de decembro de 2020 
Entroido: 15, 16 e 17 de febreiro de 2021 
Festivos locais: 29 de setembro de 2020 e 7 de xuño de 2021 
Festivos nacionais e festivos na Comunidade Autónoma de Galicia 
 

 
PROFESORADO 

 
Titora 4º infantil: Pamela  Especialista inglés: María del Mar 
Titora 5º e 6º infantil: Mari Luz  Especialista música: Sara 
Titora 1º primaria: Alba   Especialista ed. física: Óscar 
Titora 2º primaria: Sara   Especialistas PT: Eva e Mónica 
Titora 3º primaria: Cristina   
Titora 4º primaria: Tamara  Orientadora: Ana 
Titor 5º primaria: Jorge   Especialista AL: Silvia 
Titora 6º primaria: Reyes  Especialista relixión: Francisco 
 
 

Equipo directivo: 
Alba (directora) 

Eva (xefa de estudos) 
Jorge (secretario) 

 
 
 

CEIP FELICIANO BARRERA 
 

O Casal s/n Guláns 36861 Ponteareas 
 

Tel: 886110585 / 663482969 
ceip.feliciano.barrera@edu.xunta.es 

www.edu.xunta.gal/centros/ceipfelicianobarrera 
 
 
 
 
 

CURSO 2020 - 2021 
 

 

 

CEIP FELICIANO BARRERA 
 

Estimadas familias, aquí tedes algúns datos que poden ser de interese, así 
como algunhas normas que convén recordar para a mellor convivencia e 
seguridade de toda a comunidade educativa. 

 
Durante este curso, debido á actual situación sanitaria, van cambiar as 

normas do centro, as entradas e saídas, as reunións coas familias ... Este ano, máis 
que nunca, é importante que todos nos adaptemos e cumpramos as normas. 
  

Grazas pola vosa colaboración. 
 

 

mailto:ceip.feliciano.barrera@edu.xunta.es


ENTRADAS E SAÍDAS 
 

Todo o alumnado, sexa transportado ou non, accederá e sairá do centro sempre 
pola porta asignada. 
9 Porta pequena: Infantil, 5º e 6º 
9 Portal principal: 1º, 2º, 3º e 4º 
 
Entradas: 
Unha vez dentro do recinto, o alumnado dirixirase directamente ás súas respectivas 
aulas, onde estará agardando o mestre ou mestra que teña clase con cada grupo a 
primeira hora. 
En cada unha das portas de entrada haberá un mestre de garda coidando de que 
se garden as distancias necesarias e asegurándose da desinfección de mans de 
tódolos nenos e nenas. 
9 O alumnado transportado terá preferencia para a entrada no centro. 
En canto as coidadoras baixen aos nenos e nenas do autobús, farán ringleiras coa 
suficiente separación entre alumnos/-as e todo o alumnado se dirixirá ás súas 
respectivas aulas. 
9 O alumnado non transportado irá accedendo ao centro de xeito ordenado, 
mantendo a distancia de seguridade e cos seguintes horarios recomendados: 

o 4º e 6º ás 8:30 
o 3º e 5º ás 8:35 
o Infantil, 1º e 2º ás 8:40 

 
Saídas: 
Cada mestre e mestra acompañará á porta correspondente ao grupo co que ten 
clase a última hora. 
9 O alumnado transportado dirixirase ao autobús coidando de gardar a distancia 
co alumnado que sae pola outra porta. 
9 As familias estarán agardando para recoller na porta correspondente ao 
alumnado non transportado. 
A saída farase de xeito escalonado do seguinte xeito: 

o 13:35 - Infantil, 1º e 2º 
o 13:40 - 3º e 5º 
o 13:45 - 4º e 6º 

 
PUNTUALIDADE 

 
9 O alumnado debe ser puntual na súa chegada ao centro. Os pais e nais tamén 

deben ser puntuais á hora de recoller ao alumnado na saída do centro ou na 
parada de autobús correspondente. 

9 Cando un alumno chegue ao centro despois de que as clases xa comezasen, 
a persoa que o acompañe deberá chamar ao timbre e agardar a que un mestre 
se achegue a recoller ao neno. 

9 Cando un alumno, por unha causa xustificada, necesite saír antes da hora, a 
persoa que o acompañe deberá chamar ao timbre e agardar a que un mestre se 
achegue co neno. 

9 Xustificaranse a través de Abalarmóbil tódalas altas de asistencia e 
puntualidade do alumnado. 

 
QUE DEBEMOS TRAER DA CASA? 

 
9 O uso da máscara será obrigatorio en primaria. 
9 Será obrigatorio unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala. 
9 Todo o material escolar debe ter o nome. 
9 Non está permitido que o alumnado traia ao centroningún tipo de dispositivo 

electrónico (teléfonos, xogos electrónicos, reprodutores de música, cámaras de 
fotos, tablets, ...) 

9 Non está permitido que o alumnado traia ao centro xoguetes, cartos nin 
invitacións para aniversarios. 

9 Non está permitido traer ningún tipo de comida para compartir. 
 

CON RESPECTO AO COVID-19 
 

9 Non asistirán ao centro aqueles estudantes que teñan síntomas compatibles 
co Covid, ast como aqueles que se atopen en illamento ou en espera de 
resultado de PCR. 

9 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 
alumnado que conviva con elas non poderán acudir ao centro ata que se 
coñeza o resultado da proba e sexa negativo. 

9 A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado ao centro. 
9 Se durante as clases, se sospeita que un alumno comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 contactarase telefonicamente coa familia, 
que deberá presentarse no centro á maior brevidade.A familia do alumno/-a 
deberá chamar ao seu centro de saúde para solicitar consulta e seguir as 
instrucións recibidas. 

9 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguiranse as instrucións 
da autoridade sanitaria. 

 
 

HORARIO 
 

Horario de clases: de luns a venres de 08:45 a 13:45 h. 
Horario de atención a pais e nais: martes de 16:30 a 17:30 h (só con cita previa). 
Horario de atención do equipo directivo: só con cita previa. 
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