
CURSO 2020/2021

NORMAS DE CENTRO / INFORMACIÓN XERAL 

Esta situación excepcional lévanos a marcar novas normas. 

Entrada: Permitirase ao alumnado acceder ás aulas 10’ antes da hora de
inicio da actividade lectiva. O horario de entrada será de 8:35 a 8:50h. , co
fin de evitar  aglomeracións  dentro e  fóra do patio  e  distribuír  escalonadamente os  tempos de
entrada.  O profesorado con sesión lectiva  na primeira  hora  agardará  na ula  dende ás  8:35 e  o
profesorado de garda desta sesión controlará os accesos dos alumnado ás aulas.
Saída: Tamén de forma escalonada,
Frei Luís: 13:45h  alumnado sen comedor.
                 14:30h  alumnado usuario de comedor + transporte     
IES: 13:45h  alumnado sen comedor
14:10h alumnado usuario de comedor 
14:30h alumnado usuario de comedor +transporte         

Informámosvos que no centro diferenciamos  distintas portas para a entrada e para saída. E tamén
nas distintas zonas de circulación como os corredores sinaláronse con frechas de cor verde o sentido
da entrada, e de cor amarelo o sentido da saída, coas debidas marcas de distancia de seguridade, a
ambas marxes.

# Nas zonas de lecer tamén se separaron e diferenciaron zonas para cada grupo clase.

# O centro dispón de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo
para advertir sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas
de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzouse a información sobre hixiene individual. 

# Reducíronse ao mínimo os desprazamentos de grupos de alumnos polo centro. Na medida do
posible serán os estres especialistas os que vaian a aula de referencia.

# (3.2.) O uso da máscara será obrigatorio* a partir dos 6 anos de idade con independencia do
mantemento  da  distancia  interpersonal,  sen  prexuízo  das  exencións  previstas  no  ordenamento
xurídico. O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal,
teñen a obriga de usar  máscaras  durante toda a xornada lectiva en todos os  espazos do centro
educativo,  aínda que se cumpra coa  distancia  de seguridade.  Será obriga do alumnado levar
cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en
caso necesario, como por exemplo no comedor.
(3.3) Na etapa de Educación Infantil.... sempre que sexa posible usarase a máscara. 

 *A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de
enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa
situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben
presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara
deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

#  (3.6.)  ...O  alumnado  non  compartirá  material  de  uso  propio  con  ningún  dos  seus/súas
compañeiros/as. Debedes seguir as directrices do seu mestre/a titor/a, en canto á organización do
material.  Resulta  recomendable  que  cada  alumno/a  teña  o  seu  material  gardado  en  contedores
propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome.
Non se usarán elementos comúns de xogo, obxectos ou materiais que poidan ser compartidos nin na
clase nin nos momentos de lecer.

# Como hábito da alimentación saudable, recoméndase que os nenos/nenas traían unha  pequena
“merenda”  para  tomar  antes  da  hora  de  lecer  na  propia  clase:  bocata,  froita  ou  lácteo.  Non
debemos mandar bolería industrial.
Tamén deben traer unha botella con auga e co seu nome para podela identificar mellor.



# Como tarefa colaborativa coa escola: 
Debedes ensinar na casa a facer un lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón
durante polo menos 40”.
Ver vídeo... https://femora.sergas.es/Seguridade/Video-5-EPI?idioma=es&votar=1
E tamén ensinar a mellor forma de colocación da máscara.
Ver vídeo...  https://www.youtube.com/watch?v=8fuHSckuzoo&feature=youtu.be 

#  No centro marcamos rutinas de hixiene  de mans con xabón, alternando con desinfección co
hidroxel,  xunto con  rutinas de ventilación das aulas,  desinfección de materiais  e distancias de
seguridade.

Na entrada ao centro dispoñemos de produtos de hixiene  para unha adecuada hixiene de mans.

# O servizo de roupeiro non funcionará, mentres dure esta situación de covid.

# No centro temos creadas a nosas AULAS VIRTUAIS, ás que se accede dende a páxina web do 
centro. Estas aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia.

#  (11.5)  ....  con  carácter  xeral,  e  salvo  razóns  xustificadas  ou  relacionadas  con  procesos
administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada
dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a atención
das familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou
recreos.

#  Cando  unha  familia  necesite  recoller  ou  traer  en  horario  lectivo  ao  seu  fillo/a  chamará  con
anterioridade por teléfono ao centro, 
Frei Luís tfno: 982 870838, ou no seu caso ao
IES XOGRAR tfno: 982870822, 
previa comunicación á titora, para axilizar ao máximo a recollida.
O acceso e a recollida recomendamos que se faga nun cambio de clase. Consultade os horarios dos
vosos fillos/as.

Recordade que é moi IMPORTANTE informar a voso/a titor/a así como á dirección do centro,
do cambio de datos  persoais:  nº teléfono pai/nai  correctamente asignado,  enderezo,  @ e-mail,
situación familiar, ruta de transporte, datos sanitarios de interese que poidan influír nas actividades
que realice o alumno/a no centro.
Ter actualizados os datos é importante para todos, sobre todo nesta situación que estamos pasando.

Recordade que dende centro, e sempre coa vosa colaboración, temos a ilusión e o empeño de
ter os mellores medios para que os vosos fillos teñan un entorno o máis seguro posible, para
eles e para todos nós.

(...) As citas marcadas así fan referencia ao protocolo xeral da Xunta de Galicia.

https://www.youtube.com/watch?v=8fuHSckuzoo&feature=youtu.be
https://femora.sergas.es/Seguridade/Video-5-EPI?idioma=es&votar=1

