
 

Resumo do Plan de adaptación á situación COVID 19 do CEIP Manuel Sueiro no curso 

escolar 2020/2021.  

 

1º) Normas xerais:  

Antes de vir ao centro educativo.  

 Comprobar que o voso/a fillo/a non ten ningún síntoma do COVID 19 (febre 

maior de 37.5, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, dor muscular, falta de 

olfacto e gusto ou diarrea. Se ten algún destes síntomas ten que quedar na casa e 

chamar o médico que vos indicará o que debedes facer e chamar ao colexio para 

informarnos. As faltas deste tipo están xustificadas non necesitando xustificante 

médico.  

 Como se actúa se o voso/a fillo/a se atopa mal no centro e ten algún destes 

síntomas? Ao neno/a se lle coloca unha máscara cirúrxica, se leva a aula Covid (antiga 

aula de inglés) se avisa a familia que deberá vilo recoller e deberá chamar ao médico e 

despois do que lle diga o médico chamará ao colexio.  

 

Que ten que traer ao colexio. 

 Todo o mundo que entre no centro educativo debe vir con máscara salvo 

xustificación médica.  

 Debe traer unha máscara posta e outra de reposto dentro dun saco de tela ou 

papel.    

 Material educativo que precise (libros e libretas) e un estoxo no que traia todo 

o preciso para traballar (pinturas, lapis, bolígrafos, gomas,...)    

 Merenda e unha botella de auga.  

 Panos de papel para a súa hixiene corporal. 

 O alumando acudirá abrigado.    

 

 

 

 

 



 

2º) Apertura e peche do colexio:  

 O CEIP Manuel Sueiro abrirá as súas portas ás 8:50 horas e as cerra ás 16.00 

horas. Antes e despois de esa hora ningún alumno/a poderá estar dentro do edificio.  

 O centro dispón de dúas entradas, unha pequena situada na rúa Antonio Failde 

Gago nº 21, pola que accederá o alumnado de Educación infantil e outra situada na rúa 

Vasco da Ponte nº 2 (acceso ao parking do colexio) pola que accederán ao centro 

educativo ao alumnado de Educación Primaria.  

Entrada do alumnado:  

O alumnado de Educación Infantil poderá entrar dende ás 08:50 horas ata ás 

09.05 horas estando custodiado polas mestras titoras na aula de psicomotricidade. Ás 

09.05 horas e despois de que entrara todo o alumnado de primaria desprazaranse as 

súas aulas.  

O alumnado de Educación Primaria poderá entrar dende as 08.50 ata ás 09.05 

horas. Chegará a porta de entrada e desinfectará mans e calzado e acudirá a súa aula 

na que o estará esperando o seu docente que lle indicará o que debe facer.  

Saída do alumnado:  

O alumnado de Educación Infantil saíra da súa aula ás 13.45 horas e o 

alumnado de comedor entrará no mesmo. O resto do alumnado desprazarase a aula 

de psicomotricidade lugar dende a que se entregará o alumnado a súas familias.  

O alumnado de Educación Primaria sairá por quendas de 5 minutos cada un.  

 Ás 13.50 sairá o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria. Os de 

comedor acceden directamente a el.  

 Ás 13.55 sairá o alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria. O 

alumando de 3º curso accederá ao comedor e os de 4º curso irán ao 

polideportivo para a segunda quenda de comedor.  

 Ás 14.00 sairá o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria. O 

alumando de 5º e 6º curso irán ao polideportivo para a segunda quenda 

de comedor.  

 

 

 

 

 



 

3º) Patios do colexio:  

O alumnado de Educación Infantil xogará no patio de Educación Infantil 

separando por unha cinta ao alumnado de 4º de Ed. Infantil do alumnado de 5º e 6º de 

Ed. Infantil. Os días de chuvia xogarán na aula de psicomotricidade que se separará da 

mesma forma.  

 O alumnado de Educación Primaria xogará no polideportivo que estará 

distribuído en tres zonas. Detrás do polideportivo xogará o alumando de 3º e 4º de 

Educación Primaria, e o pavillón dividirase en dúas zonas unha para o alumnado de 5º 

e 6º de Ed. Primaria e outra para o alumnado do 1º e 2º de Ed. Primaria. No caso de 

chuvia o pavillón divídese en tres zonas.  

 

4º) Aulas do colexio:  

O alumnado de Educación Infantil estará en mesas de catro alumnos/as sendo 

un grupo de convivencia estable.  

O alumnado de Educación Primaria colócase en filas separados entre como 

mínimo 1.5 metros.  

 

5º) Comedor do colexio:  

O comedor escolar divídese en dúas quendas, a primeira de 14.00 a 14.30 horas 

procedendo despois a súa desinfección e ventilación durante 15 minutos, nesta 

primeira quenda come o alumnado de Ed. Infantil e de 1º a 3º de Ed. Primaria cunha 

separación entre alumnado de 1.5 metros en primaria e o alumnado de Ed. Infantil por 

grupos estables tal e como están configurados nas aulas.  

A segunda quenda de 14.45 a 15.30 para o alumnado de 4º a 6º de Ed. 

Primaria.   

5º) Uso dos aseos: 

 O alumnado de Educación Infantil usará o aseo que ten pegado as súas aulas, 

sendo o de color verde. O alumnado de 2º de Ed. Primaria usará o aseo azul da planta 

baixa. O alumnado de 1º e 3º de Ed. Primaria usarán o aseo verde e o alumnado de 4º, 

5º e 6º de Educación Primaria usarán os baños azules e verdes en franxas horarias de 

tal forma que nunca poderán estar máis dun alumo/a dentro do aseo.  

 



 

 

5º) Titorías: 

 1º OPCIÓN: Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a Consellería de 

Educación, universidade e Formación Profesional no curso 2020/2021. Dita opción deberá concretarse a 

través de cita previa sendo preferentemente os martes de 16.00 horas a 17.00 horas. No caso de que non 

poder ser nese horario poderá concretarse outra hora na que o/a docente teña dispoñibilidade horaria para 

realizala.   

 

 2º OPCIÓN: No caso de que a titoría virtual sexa imposible por motivos alleos ao centro 

educativo o/a docente poderá realizar a titoría vía telefónica. Dita opción deberá concretarse a través de 

cita previa na que o/a docente teña dispoñibilidade horaria para realizala.   

 

 3º OPCIÓN: No caso de imposibilidade de realizar a titoría en ningunha das dúas opcións 

anteriores, e sempre estes por motivos alleos ao centro educativo, poderá de maneira excepcional 

concertar unha titoría presencial levándose  a cabo dita reunión  na aula da titoría correspondente, previa 

cita e garantido a distancia social. Todos os asistentes deberán cumprir as normas xerais recollidas neste 

protocolo o que inclúe o uso máscara, desinfección de mans e calzado. Cando nalgunha destas 

reunións sexa necesario a revisión dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para poder facer 

copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. 

 

 

 


