
Comunicacións cos/as mestr@s

• A través de correo mestre/a ou espazo abalar. Non se vai
empregar o class dojo para mensaxería.

• Titorías: Luns de 16:20 a 17:20 por medios telemáticos.

• Xustificacións faltas: Impreso da páxina web, abalarmobil ou e
mail do centro. Non se aceptan xustificacións na axenda.

Comedor escolar.

• O comedor está xestionado polo IES O Mosteirón. Se un/unha
alumno/a non vai comer no mesmo ese día (sendo usuario do
servizo) debe mandar un e mail ao centro antes das 09:45 para
que ese día non lle sexa cobrado. A principios de cada mes
recibiredes o recibo de pago de comedor, que se deberá aboar
e mandar xustificante ao centro (papel ou e mail). Para dietas
brandas avisar antes das 09:45.

Enfermidades e/ou lesions:

• Comunicar as enfermedades contaxiosas o máis brevemente
posible. Se un/unha alumna non pode realizar educación física,
a familia debe notificalo ou ben entregando un parte médico
ou unha xustificación propia; débese indicar o motivo polo cal
non pode realizala (lesión) e o tempo estimado de non
realización.

Outros aspectos de interese:

• Cando un/unha alumno/a chegue xa comezadas as clases, a
persoa que o traida deberá firmar conforme queda o/a
alumno/a no centro. Se ten que vir buscalo antes de finalizar as
clases tamén firmará a súa recollida. As familias non poderán
accedes ás clases durante o horario lectivo. Deben tocar o tim-
bre da entrada.

• Este curso non realizaremos festividades con familiar por mor
da situación COVID.

• Non se poden traer ao centro reloxos intelixentes, móbiles,
tablets, altavoces e localizadores.

A máquina do
tempo do 
Mosteirón
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Benvid@s a este novo curso! Ao longo deste documento farémosvos un
resumo dos aspectos máis importantes sobre o desenvolvemento do mesmo.

Entradas e saídas:

• Alumnado madrugadores: Entrará ate a porta e tocará o timbre para que
veñan recoller ao/á alumno/o.

• O alumnado que é traído polas familias entrará pola porta peatonal
principal (ábrese a porta ás 08:45): Ed. Primaria sen compaña dun adulto,
ed infantil pode vir 1 familiar que agardará na zona habilitada, nunca nas
filas. As familias que o deixen na porta non poderán quedar alí para evitar
aglomeracións. Sempre haberá 1 mestr@ na porta para guiar, axudar. Ás
09:00 péchase a porta. As faltas de puntualidade reiteradas poden incurrir
nunha conducta leve contraría á convivencia.

• Saída ás 14:00: As familias agardarán na parte baixa das escaleiras. No
momento de entrega deben abandonar o recinto (Protocolo C. Educación).

• Saídas ás 14:45 ou 15:20: Despois de comedor pódese saír nestes dous
horarios (se se avisou dunha hora e se cambia débese avisar ao e mail do
centro). Entregaranse na porta peatonal. Na saída de actividades
extraescolares será o mesmo mecanismo. Nunca se entrará dado que se
está organizando a saída por transporte e casa)

Funcionamento do centro coa COVID

• Cada clase do centro é un grupo estable de convivencia, en cuxo ámbitos
non se aplicarán criterios de distancia (Protocolo COVID C. Cultura,
Educación e Universidade).

• Uso da máscara obrigatorio dende que se cumpran os 6 anos. Obrigatorio
traer, cando menos unha segunda máscara de reposto, así como un estoxo
específico para gardala.

• Non se compartirá material de uso propio.

• Non está permitido traer xoguetes ao colexio. Nos recreos haberá material
de préstamos por aula.

• Antes de vir ao centro realizar a autoenquisa de avaliación e ante a
aparición de, polo menos, un dos síntomas non enviarán á/ao alumna/o ao
centro. Non é preciso comunicar a enquisa diaramente. Ante a aparición de
sintomatoloxía compatible coa COVID, o alumnado non acudirá ao centro e
a familila contactará co centro de saída dentro das 24 horas seguintes e
avisará a alguna das persoas do equipo COVID. As persoas do equipo
COVID son Silvia (directora); Marta (Secretaria), Rocío (X.. Estudos).
Enviarase un e mail a ceip.mosteiron@edu.xunta.gal poñendo no asunto
“COVID 19” ou no teléfono 881.880.972. Polas tardes o tlf estará activo ate
as 20:00. Polas mañás o aviso tlf que non supere as 08:30. Moi importante
avisar de síntomas, realización pcr e resultado da mesma.

• Se se estivo en contacto con unha persoa que dese positivo en COVID-19, 
seguiranse as instrucións do servizo de sanidade e comunicarase ao centro 
educativo.

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros
profesionais que teñan síntomas compatibles con Covid-19, así como
aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de Covid-19, ou en
período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha
persoa diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán aos centros as
persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. Diante dun
suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de
prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao
documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de
Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de
Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de
setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: Levarase a
un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica
(e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o
seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para
solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as
súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade
respiratoria chamarase ao 061.

• Se alguna persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cunha persoa con
diagnóstico positivo en covid 19 o alumnado non poderá asistir ao centro.
Os/as conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID 19
que se encontré á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais,
pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podende
acudir tanto á escolar como ao seu posto de traballo.

Fomento de hábitos saudables.

• Queremos evitar o sedentarismo no alumnado e a interiorización de
hábitos saudables, co cal realizaremos actividades que conleven dito
aspecto, hai pintados dous circuítos motrices, deseñadas actividades
e establecemos o seguinte calendario de merendas. Non se debe
traer de merenda alimentos saturados en grasas nin bebidas con gas.

Luns Martes Mércores Xoves Venres

Lacteos Froita Bocata 
saudable

Froita Bocata saudable, 
froita ou lacteos
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