
Ola! 

Bo día. 

Como director do CEIP Manuel Mato Vizoso en representación do mesmo quero comunicar 

ás familias , que os medios de comunicación de dito centro serán os oficiais: páxina web do 

centro, e Abalar Móbil, nunca se empregarán outros medios como poden ser as redes sociais: 

facebook, twiter ...etc 

Quixera lembrarlles así mesmo que dende comezos de setembro calquera dúbida que teñan 

pode ser resolta vía telefónica por calquera membro do equipo directivo. 

Dende hai varios días estamos a traballar nos plans correspondentes: plan Covid, plan de 

acollida e plan de continxencia. Tendo  en conta que o protocolo Covid da Xunta foi publicado 

o 14 de xullo o cal a día de hoxe pode sufrir aínda modificacións. 

Os citados plans xa están elaborados, e serán adaptados ás novas modificacións, que se 

presentarán ao Consello Escolar e ao Claustro ao inicio do curso segundo ditan as instrucións 

da Consellería de Educación do 30 de xullo de 2020. 

Polo que, debido ás inquedanzas manifestadas polas familias nestes últimos días, explicarei 

moi brevemente unhas pinceladas xerais de ditos plans,  para a tranquilidade das familias que 

serán publicadas e presentadas en tempo e forma con anterioridade ao inicio de curso, como 

ben recalcan as instrucións da Consellería.  

NORMAS XERAIS 

- Uso obrigatorio da máscara, a día de hoxe dende  os 6 anos e recomendable en 

infantil. 

- O centro está dotado de dispensadores de xel hidro alcohólicos, nas diferentes 

estancias do centro, así como desinfectantes, panos desbotables e papeleiras de 

pedal. 

- O uso do aseo será controlado polo profesorado, de 1 en 1, nunca máis. Limparanse 

con frecuencia, 3 veces ao día. 

- Levarase a cabo a ventilación das aulas e normas de hixiene respectivamente ás 

entradas,  cambios de clase, recreos... etc. 

- Os accesos ao centro serán limitados e controlados polo que será preciso cita previa    

( Equipo directivo, titores...) 

- O alumnado non poderá compartir material. 

- Sempre haberá grupos estables sen mesturarse uns con outros. 

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS 

- O obxectivo principal é evitar aglomeracións, polo que tamén será importante a 

colaboración das familias, e respectar sempre a distancia de seguridade. 

- Diferenciaranse 3 portas de acceso que estarán ben sinalizadas: 

o Porta 1. Porta principal. Entrarán Infantil 1º e 2º de primaria. 

o Porta 2. Porta de arriba. Entrarán os de 3º, 4º, 5º e 6º primaria. 



o Porta 3.Porta traseira. Optativa para o alumnado non transportado que 

permite desconxestionar a parte dianteira. 

Nas entradas ningunha familia accederá  ao recinto escolar excepto os de Educación infantil 

que poderán acompañalos ata o aulario. 

O alumnado transportado accederá uns minutos antes do que viñan facendo para evitar 

aglomeracións. 

Saídas: Serán escalonadas por grupos en espazos e tempos distintos. 

Teranse en conta os grupos burbulla nos recreos e no comedor, evitando así que se mezclen 

os grupos de convivencia.  

Usuarios de comedor: Intentarase facer dúas quendas. A primeira para infantil, 1º e 2º de 

primaria e a segunda para 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. Estase pendente de instrucións en 

relación a estes aspectos máis específicos. 

O centro disporá dun equipo Covid ; o cal apela á responsabilidade das familias para que non 

envíen ao alumnado ao centro con calquera síntoma que poida ser sospeitoso de Covid 19: 

febre, tos... etc. 

No caso de que o alumno/a se atope mal no centro dispón dun local onde permanecerá illado 

e atendido polo equipo Covid. 

A pandemia do Covid 19 alterou as nosas vidas e a normalidade, e tendo en conta que todos 

e todas temos que adaptarnos a esa nova  normalidade, rogaría e pediría a colaboración de 

todas as familias, xa que nos preocupa a saúde de toda a comunidade educativa polo que 

pido que respecten ben as normas. E estamos seguros dende o centro que o imos conseguir 

unidos. Que este curso que comezamos tan complexo, cheo de medos e incertidume sexa o 

mais levadeiro posible. 

Para rematar dicir que estas son unhas pautas xerais, estará máis ampliado nos plans que 

serán publicados na páxina web do centro , despois de ser presentados ao Claustro e ao 

Consello Escolar, antes do inicio das clases, xa que estamos pendentes de posibles 

modificacións.  

Sen mais despídome animándovos a que lles tramitedes tranquilidade aos vosos fillos e fillas 

porque a parte emocional no alumnado inflúe moito. 

Un saúdo 


