


ORGANIZACIÓN CURSO 2020/2021

Incorporación gradual do alumnado 

• 10 de setembro:1ºP., 2ºP. e 3ºP.
• 11 de setembro: 4ºP, 5ºP e 6ºP.

Horarios de entrada é saída diferenciado por grupos:

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

grupo estable.

4º,5º e 6º Primaria 9:00 14:00

1º, 2º e 3º Primaria 9:05 13:55

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.

A máscara é obrigatoria durante toda a xornada escolar.



O alumnado de transporte será acompañad@ pol@ 

mestr@ correspondente a súa zona de referencia.



O alumnado de casa accederá 

ao centro polo itinerario 
marcado e esperará en liña no 

lugar indicado.

As familias non poderán

acceder ao centro, se non é 
con cita previa.

Nas saídas farán o percorrido

inverso. 





Serán acompañad@s pol@ mestr@ 

correspondente a súa zona, 
gardando a distancia de seguridade

establecida.





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 primaria dispoñen dun

aseo para cada tres grupos, pero 
cada un ten o seu propio retrete.



 Os aseos están distribuídos por zonas e cada 3 grupos.
 A marca dos pés indica o lugar de espera se están ocupados. Só pode ir un/unha alumn@ de cada 

grupo de cada vez.



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 correspondentes.

Cando chova quedarán na súa zona de referencia.. 
X



MEDIDAS XERAIS COVID

 O profesorado especialista acode a cada aula de referencia, excepto a mestra de E.F.
 Importante a hixiene de mans, o uso da máscara e a ventilación. Reforzar todas estas medidas 

co alumnado.
 As familias non poden acceder ao recinto escolar, excepto con cita previa ou a requirimento

do personal docente
 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.
 Estar moi atentos aos teléfonos e ao uso da axenda.



MEDIDAS EN AULA

• Confórmanse grupos estables coa menor incidencia posible do profesorado.

• Colocación dos pupitres respectando a distancia social.

• Durante os primeiros días especialmente, aínda que o resto tamén, traballaremos moito c@s alumn@s para que

tomen conciencia e interioricen as normas pola seguridade de tod@s.

• Estaremos moi atentos todos á hixiene de mans (ao chegar ao centro educativo, tras esbirrar ou soarse, ao cambiar de

espazo ou de actividade, antes e despois de comer, despois de ir ao baño e sempre que haxa suciedade visible),

ventilación dos espazos, limpeza e desprazamentos controlados.

• Ao chegar a clase, @s alumn@s terán que limparse as mans con auga e xabón, e isto converterase nunha rutina.

• O uso da máscara será obrigatoria durante toda a xornada lectiva. Deberán traer una bolsiña de tea co nome e dentro

outra máscara de reposto.

• Aproveitarase o exterior sempre que se poida para facer actividades ao aire libre.

• Cada alumn@ levará ao centro, nunha mochila, o seu propio material ( merenda, axenda, botella de auga...).

Esta mochila deberá limparse debidamente ao chegar a casa e traerse ao centro hixenizada.

• Cada alumn@ traerá unha botella de auga, marcada co seu nome, que utilizará cada vez que queira beber auga. Non

se poderá beber directamente da billa dos baños nin das fontes do recreo.

• Procurarase dotar con equipos de material individual aos alumn@s naquelas actividades que sexa posible. Se isto non

fose posible, tras cada uso e antes de ser utilizado de novo por outr@ alumn@, este material deberá desinfectarse ou

hixienizarse de xeito adecuado.

• Non se poderán traer xoguetes, cromos… de casa.

• As merendas, a ser posible, levaranse a cabo no exterior ou en espazos ventilados.

• Nos aniversarios non se poderá traer tortas, biscoitos…lambonadas, para compartir.



Pensemos na infancia


