


ORGANIZACIÓN CURSO 2020/2021

Incorporación gradual do alumnado 

• 14 de setembro: INFANTIL

Horarios de entrada é saída diferenciado por grupos:

ENTRADAS SAÍDAS
Alumnado transportado 8:45-8:55 Coincidente co resto do 

grupo estable.

Infantil 9:10 13:50

Antes de vir ao centro, as familias débenlle realizar a enquisa de autoavaliación clínica do covid-19 ao nen@. 

Deberán asinar unha declaración responsable
sobre o cumprimento de tales medidas.

É aconsellable a máscara, principalmente no autobús
e nas entradas e saídas.



O alumnado de transporte será acompañad@ pol@ 
mestr@ correspondente a súa zona de referencia.



O alumnado de casa será 
acompañado por un familiar 
con máscara e gardando a 
distancia de seguridade á zona 
de espera, seguindo o 
itinerario marcado, onde o 
recollerá a mestra
correspondente. 

Nas saídas farán o percorrido
inverso. 



Esta é a zona de espera das familias, tanto na entrada como na saída.
Unha vez que @ nen@ sexa entregado, o familiar debe abandonar o centro 
seguindo o itinerario marcado. Evitando as aglomeracións.



Entrada e saída para 4º e 5º de Infantil.

Percorrido de entrada e saída de 6º de Infantil.
Cando chova farán o mesmo percorrido que o 
resto de grupos de infantil.



Os itinerarios de entrada e percorridos internos polo centro están marcados con frechas vermellas. 
Os itinerarios de saída con frechas verdes.



ZONAS DE REFERENCIA



ASEOS

Os grupos de infantil dispoñen dun
aseo propio para cada grupo, pero o 
seu uso será individual.



ASEOS NO PATIO



PATIOS DE RECREO

Toca o timbre ás 11:30 e imos saíndo por grupos empezando polos 
máis pequenos acompañados pol@ mestr@ que estea nesa sesión. Ao
rematar o recreo entramos  tamén con separación entre grupos, 
acompañados pol@s mestr@s polos mestr@s que lles corresponda  a 
cuarta sesión.

O uso dos patios será rotatorio e divídense en 3 zonas diferenciadas.

Cando chova farase uso da zona de psicomotricidade de forma 
rotativa e o resto quedará na súa zona de referencia. 

X



MEDIDAS XERAIS COVID
 O profesorado especialista acode a cada aula de referencia, excepto a mestra de psicomotricidade.
 Importante a hixiene de mans, o uso da máscara a entrada e saída do centro e a ventilación. 

Reforzar todas estas medidas co alumnado.
 As familias non poden acceder ao recinto escolar, excepto no caso dedas entradas e saídas ou se 

teñen cita previa.
 Avisar con antelación se veñen recoller a un/una nen@ (firmar documento de recollida e entrega) 

Se chegan tarde tocar o timbre e @ mestr@ de garda acompañará ao nen@ a súa zona
de referencia.

 As titorías coas familias serán os martes de 17:00 a 18:00, preferiblemente por medios 
telemáticos ou telefonía.

 Xestión de casos; illamento, contacto coa familia, contacto c@ pediatra e diagnóstico, 
confinamento ou non.

 En caso de confinamento seguiriamos rutinas escolares de forma virtual a través dunha serie 
de actividades xa traballas con anterioridade.

 Estar moi atentos aos teléfonos e ao uso da axenda.



MEDIDAS EN AULA

Na entrada e saída hixiene de mans.
Cada nen@ terá o seu sitio diferenciado de colgador con separación dos otros.
Poderán quitar a máscara e gardala na bolsa de tea.
Cambiar o calzado de fóra polo de permanencia no colexio.
Antes e despois do uso do material, @ nen@ lavará as mans.
Desinfección do material no fin da xornada e rotación do mesmo.
O material chupado, mordido…no que se esbirrou será retirado e lavado/desinfectado de urxencia.
Eliminación de material: disfraces, kit de perruquería, maquillaxe, médicos… redución de material 
como construcións.
Controlaranse na medida do posible os contactos intensos.
Reforzar os hábitos hixiénicos.
Priorizaranse as actividades no exterior.
As merendas realizaranse no exterior de ser posible, ou se non, en pequenos grupos ou por quendas. Non se 
pode compartir os alimentos.
Nas celebracións dos aniversarios non se poderán traer alimentos de ningún tipo.
Non se poden traer xoguetes, obxectos…da casa.
A nosa intención é facerlle medición de temperatura dixital a media mañá.
Todo o que veña da casa; roupa, mochila, botas…que veña marcado co nome do nen@, por favor.



MATERIAL NECESARIO A APORTAR POLAS FAMILIAS

Como neste curso temos intención de pasar moito tempo fóra, independentemente do tempo que faga,
aproveitando todos os recursos naturais que temos, necesitaremos:

UNHA MUDA: CALCETÍNS, ROUPA INTERIOR, CAMISETA, PANTALÓN E PARTE DE ARRIBA.

CROCS OU ZAPATILLAS, para favorecer as medidas hixiénicas.

CHUVASQUEIRO, MELLOR DE CREMALLEIRA.

PANTALÓN DE AUGAS.



BOTAS DE AUGA

BOTELLA PARA A AUGA CON NOME, MELLOR METÁLICA.

BOLSA DE TEA PARA A MASCARILLA CON NOME.

MANDILÓN CON NOME.

50 PARA MATERIAL.

A ser posible traéde tamén una percha para colgar esta roupa.

Este material irano traendo os primeiros días.



Pensemos na infancia


