
BENVIDA AO INICIO DO CURSO 20-21  

 CEIP PLURILINGÜE Nº 2 

 Estimadas familias: 

 Este inicio de curso 20-21 vai ser diferente. Sen embargo, a capacidade de adaptación 

a novas situacións do ser humano, a aposta en común dun colectivo que traballa para un 

mesmo fin e a colaboración do conxunto da comunidade educativa cun espírito de superación 

vai permitir levar un curso escolar diferente a outros pero potenciando un equilibrio entre as 

aprendizaxes curriculares e as aprendizaxes para a vida na loita contra a pandemia. 

Atoparemos dificultades e haberá que cambiar hábitos de vida adquiridos, metodoloxías e 

dinámicas de traballo pero todos e todas xuntas poderemos saír cara adiante. Ánimo que imos 

conseguilo! 

 Temos numerosos cambios: entradas e saídas escalonadas, dous turnos no horario dos 

recreos e delimitación de zonas de xogo, creación de grupos estables de convivencia, 

sinalización para realizar percorridos polo patio e corredores…  co fin de aumentar a 

seguridade e posibilitar o ensino presencial que consideramos imprescindible a estas idades.  

 Tamén potenciamos o ensino dixital, sobre todo co alumnado de maior idade: 

- Os alumnos/as de 6º EP continúan participando en ABALAR. 

- Os de 5º EP incorpóranse, este curso por primeira vez, á plataforma E-Dixgal 

potenciando unha metodoloxía dixital e sen utilizar libros de texto en papel. 

Tratando de resolver algunhas preguntas, informamos do seguinte: 

- Inicio das clases:  

o xoves, 10-09-20, para 4º e 5º EI; 1º, 2 e 3º EP. 

o Venres, 11-09-20, para 6º EI, 4º, 5º e 6º EP. 

- Acceso e saída   do recinto escolar: 

o En vehículo só pode acceder o persoal autorizado (transporte escolar, 

traballadores/as do centro e persoal de reparto e reparacións). Tras 

aparcar o vehículo terán que seguir as mesmas normas de desprazamento 

polas beirarrúas que os peóns. 

o O acceso e saída  peonil ao recinto escolar será por dúas portas:  

A principal é pola Avda da Concordia: a porta peonil estreita será de 

acceso (entrada) e a porta peonil ancha será a de saída. 

A secundaria é a porta do fondo do patio: accederase polo lado dereito 

do  sentido da marcha atravesando as pistas. A saída será percorrendo 

o mesmo camiño (tamén polo lado dereito no sentido da marcha) e 

deixando distancia coas persoas que poidan circular en sentido 

contrario. 

o O alumnado de maior idade pode acceder só ao recinto escolar e dirixirse, 

no horario de entrada correspondente, á súa porta de acceso. Non poderá 

permanecer polo recinto en zonas de xogo, pistas, bambáns…  e, de ser 



acompañado por un familiar este o deixará na zona das filas e abandonará 

o recinto escolar seguindo a sinalización.  O alumnado de EI e primeiros 

cursos de EP pode acceder ao recinto acompañado por un familiar que o 

deixará na porta de entrada correspondente e continuará no sentido da 

marcha para abandonar o recinto co fin de non coincidir coa seguinte 

quenda  de entrada. 

 

o A diferencia de todos os anos anteriores, para aumentar a seguridade 

contra o virus, nin sequera o primeiro día de clase, os familiares poden 

acceder ao edificio principal, non poden acompañar aos seus fillos/as ás 

aulas, tampouco poden quedar esperando a que entre a fila. 

 

- Horario e portas de acceso ás aulas: 

o O alumnado de 3 anos ten o período de adaptación durante o mes de 

setembro, as profesoras informaron ás familias nunha reunión. A partires 

de outubro, terán o mesmo horario que o resto dos niveis. 

o Táboa de entradas e saídas: 

PORTA DO EDIFICIO PRINCIPAL H. ENTRADA ALUMNADO H. SAÍDA 

ED. INFANTIL 09:10 4º EI A, 4º EI B 14:00 

09:10 5º EI A, 5º EI B 14::05 

09:20 6º EI A, 6º EI B 14:10 

FRONTE SECRETARÍA 09:10 3º A, 3º B 14:10 

09:20 4º A, 4º B 14:20 

FRONTE O XIMNASIO 09:10 1º A, 1º B, 5º A, 5º B 14:10 

09:20 2º A, 2º B, 2º C, 6º A, 6º B, 6º C 14:20 

 

- O alumnado do transporte escolar, á súa chegada, incorporarase pola porta que lle 

corresponde polo seu curso e accederá cos seus compañeiros/as se, éstes están 

esperando facendo fila para entrar; se xa se incorporaron ás aulas accederán polos 

corredores, seguindo a sinalización ás aulas correspondentes. Ao remate da 

xornada lectiva, utilizarán á porta de saída fronte á secretaría e esperarán as 

indicacións do profesorado encargado da garda de bus para acceder ao transporte. 

 

- O acceso á secretaría fóra do horario de entradas e saídas do alumnado, entre as 

09:45 e as 13:30, será pola porta peonil ancha, circulando sempre polo lado 

dereito do sentido da marcha. 



- Como norma xeral, ante a ausencia de indicación, de cruzarnos con outras persoas 

sempre nos ceñiremos á dereita, manteremos distancia e protexidos coa 

mascarilla. 

- A mascarilla é obrigatoria para o acceso ao centro escolar para adultos e alumnado 

de Ed. Primaria, para o alumnado de Ed. Infantil é recomendable. 

- Alumnos/as e traballadores/as do centro terán que facer na casa, todos os días e 

antes de vir ao cole, a “Enquisa de Autoavaliación Clínica do Covid-19” incluída no 

Anexo I do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de 

ensino non universitarios de Galicia para o curso 20-21” publicado pola Xunta. 

Facilitaremos copia en papel o primeiro día de clase. 

- Se un alumno/a presenta síntomas compatibles co Covid, segundo a enquisa, non 

poderá vir ao cole. A familia terá que avisar da ausencia ao Equipo Covid do centro 

chamando ao teléfono  663032481 na primeira hora da mañá e antes das 10:00 h 

co fin de rexistralo para notificar ás autoridades sanitarias e educativas de cara a 

realizar as actuacións correspondentes de ser o caso. 

- Co fin de aumentar a seguridade prégase solicita cita previa para entrevista con: 

o Persoa titora do seu fillo/a, temos adicados os martes lectivos de 16:00 a 

17:00 h. 

o Xefa do departamento de orientación. 

o Xefatura de estudos e a dirección. 

o Secretaría en momentos de moita demanda de trámites administrativos. 

De todos modos, aqueles asuntos que o permitan, poderán ser resoltos a 

través da vía telefónica. Outros requirirán reunións presenciais mantendo 

normas de seguridade: non superar o aforo do espazo utilizado, uso de 

mascarilla, desinfección, distancia de seguridade, ventilación… 

- A recollida de vales de libros e de material adxudicados  en xullo están pendentes 

de ser recollidos na secretaría. 

- A entrega dos libros de texto de fondo  de préstamo adxudicados serán entregados 

os primeiros días de clase.  

- Para aumentar a seguridade sanitaria, non haberá actividades polas tardes agás a 

aula de tarde. Segundo avance o curso irá valorándose a posibilidade de realizalas. 

- A aula matinal, o comedor escolar e a aula de tarde, xestionadas pola ANPA, 

comezarán a funcionar desde o luns, 14-09-20. Dependendo do número de 

usuarios será viable a súa continuidade ou non. A oferta de  prazas do comedor 

será inferior á de anos anteriores para aumentar a seguridade, descoñecemos se 

se cubrirá toda a demanda. 

- Desde o inicio do curso, contamos con servizos novos para o alumnado de Ed. 

Infantil gracias á intervención do Concello de Tui. 

 

Un saúdo e moito ánimo para este curso escolar. Temos que crecernos ante as 

adversidades.  

 

A DIRECCIÓN 


