
INFORMACIÓN BÁSICA PARA O INICIO DO CURSO 2020-2021 

ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS. 

O obxectivo principal desta organización é evitar as aglomeracións e os tempos de espera 
nas entradas e saídas. Diferenciamos 5 portas de acceso ao colexio: 

1. ENTRADA 1 (porta principal dereita para 3º, 5º e 6º de primaria). 

2. ENTRADA 2 (porta principal esquerda para 1º, 2º e 4º de primaria). 

3. ENTRADA 3 (porta de acceso ao patio de infantil para 4º de infantil). 

4. ENTRADA 4 (porta de acceso ao patio de infantil para 5º de infantil). 

5. ENTRADA 5 (porta de acceso ao patio de infantil para 6º de infantil). 

 

A incorporación do alumnado ás aulas farase de xeito gradual: 

Xoves 10 de setembro 

 4º Ed. Infantil (3 anos) e 5º de Infantil (4 anos). Entrada ás 9:00h e saída ás 
14:00h polas portas do patio de Infantil. 

 1º e 2º Ed. Primaria. Entrada ás 8:55h e saída ás 13:55h pola porta principal 
esquerda. 

 3º Ed. Primaria. Entrada ás 8:55h e saída ás 13:55h pola porta principal dereita. 

Venres 11 de setembro 

 6º de Educación Infantil. Entrada ás 9:00h e saída ás 14:00h polas portas do 
patio de Infantil. 

 4º de Educación Primaria. Entrada ás 9:00h e saída ás 14:00h pola porta 
principal esquerda. 

 5º e 6º de Educación Primaria. Entrada ás 9:00h e saída ás 14:00h pola porta 
principal dereita. 

Deste xeito, o venres día 11 estarían incorporados ás aulas a totalidade do alumnado 
das etapas de Infantil e Primaria, excepto o alumnado de 4º de Infantil, que segue no 
período de adaptación. 



O servizo de transporte funcionará con normalidade no mesmo horario que o curso 
pasado. 

Medidas de hixiene e protección básicas 

 As familias deberán medir a temperatura dos seus fillos ou fillas antes de saír da 
casa, seguindo as indicacións do anexo de autoavaliación (ver anexo ao remate 
desta información). 

 No caso de que un alumno/a presente febre, ou algún síntoma do COVID19 non 
poderá asistir a escola, a familia avisará ao colexio e solicitará consulta co seu 
médico ou pediatra.  

 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 
alumnado que conviva con elas no poderá acudir ao centro ata que se coñeza o 
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia 
comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.  

 Nas entradas e saídas deberase respectar a distancia de seguridade. 

 O alumnado de Educación Primaria e Educación Infantil accederá ao centro con 
máscara pola súa entrada correspondente. Nese lugar realizará unha correcta 
desinfección do calzado na zona habilitada para ese fin. 

 O primeiro día de curso cada alumna/o debe traer dúas máscaras de reposto nun 
sobre co nome e apelidos da nena ou neno que quedarán na aula en caso de 
posibles incidencias coa máscara.  

 É responsabilidade da familia o axeitado mantemento hixiénico da máscara, 
mochilas, estoxo e demais material. 

Servizo de Comedor 

- Para poder manter a distancia de seguridade no comedor, será preciso a 
realización de dúas quendas, aínda que si é preciso realizarase unha terceira 
quenda.  

- Na primeira quenda será o alumnado de Educación Infantil e de 3º e 4º de 
Educación Primaria. 

- Na segunda quenda será o alumnado de 1º , 2º, 5º e 6º de Educación Primaria. 

- Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao 
mesmo tempo que se ventila o espazo durante un período de 5/10 minutos 

- O alumnado estará sentado na mesma orientación e nun mínimo de 1,5 m de 
distancia. 

- A saída realizarase pola porta lateral situada na fachada principal cara ao portalón 
verde. 

Usuarios Plan Madruga 

O alumnado usuario do servizo do Plan madruga accederá ao comedor pola porta lateral 
situada na fachada principal. 

As medidas que se recollen neste documento, así como a organización do comedor 
escolar, plan madruga e outros aspectos de interese están recollidos no documento 
“Plan de Adaptación á Situación Covid19 no Curso 2020-2021”. Este documento 
está dispoñible para todos os membros da comunidade educativa na páxina web do 
centro. 

 



ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19  

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 
clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas non 
leve o seu fillo/a ao colexio esolicite consulta no seu centro de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 


