
 

Normas de Organización e Funcionamento no curso 2020 - 2021  

1º Espazo de illamento.   

• Baño adaptado situado na planta baixa, fronte á entrada ao comedor, decorado para facer del un lugar acolledor para o alumnado.  

• Dotado de material de protección e desinfección: luvas, máscaras, viseiras protectoras, batas desbotables… 

• Cando un alumno/a presente síntomas compatibles coa Covid – 19 será acompañado por un mestre/a a este espazo ata que sexa recollido pola familia.  

2º Uso da máscara 

• A máscara é de uso obrigatorio en todo o momento para o persoal do centro e para o alumnado de Primaria. 

• Para o alumnado de Educación Infantil non é obrigatoria, pero recoméndase o seu uso. 

• O alumnado traerá unha máscara de reposto diaria, así como un sobre,bolsa zip ou estoxo específico para gardala cando sexa preciso (hora de comer).  

• Na aula deberán ter unha máscara de recambio, que se entregará ao mestre/a titor nunha bolsa pechada hermeticamente e co nome do alumno/a. 

3º Entradas 

• Estableceranse quince minutos de entrada ao centro para todo o alumnado: de 09:30 a 09:45h, de xeito que a incorporación sexa progresiva. 

• O alumnado transportado terá prioridade para acceder ao centro. 

• Medirase a temperatura a todo o alumnado e persoal do centro no momento de entrada ao centro.  

• As familias do alumnado e todo o persoal do centro realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son 

compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 

• Diante da aparición de polo menos un dos síntomas, os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a ao centro e solicitarán consulta co seu médico 

ou pediatra e avisarán ao Equipo Covid. 

• O alumnado situarase na zona habilitada na pista cuberta, cada curso na ringleira correspondente, diferenciada por cores e con marcas no chan para 

favorecer o cumprimento da distancia de seguridade.Farase unha entrada ao edificio de xeito escalonado, empezando por 6º curso de educación primaria e 

rematando polo 4º curso de educación infantil. No acceso empregarase sempre a porta dereita do porche, seguindo o sentido de circulación marcado.  

• Habilitarase unha zona para que as familias que acompañen ao alumnado de educación infantil manteñan distancia social (un acompañante por 

alumno/a). O alumnado de Educación Primaria accederá ao recinto escolar sen acompañante.  

4º Recreos 

• Realizaranse dúas quendas: de 12:15h a 12:40h Educación Primaria; de 12:40h a 13:05h Educación Infantil- 

• Dividirase en zonas, nas que o alumnado irá rotando, para que cada grupo teña un espazo diferenciado durante este período.  



 

 

5º Saídas 

• Alumnado non usuario de comedor escolar: 

     - A mestra ou mestre que teña docencia con cada grupo clase na última sesión, acompañará ao alumnado á porta peatonal, onde se realizará a entrega ás 

familias (14:30h alumnado de infantil; o alumnado de primaria ás 14:40h en setembro e xuño, e ás 14: 45h nos restantes meses).   

• Alumnado usuario de comedor escolar: 

     - Alumnado non transportado infantil: 15:50 a 16:00h                             - Alumnado non transportado primaria: 16:00 a 16:10h 

     - Alumnado transportado (infantil e primaria): 16:10 

     - No caso de haber actividades extraescolares habilitarase unha zona específica para este alumnado. 

     - A partir de outubro, de martes a venres, o alumnado poderá acudir á biblioteca en horario de 16:10 a 17:10h.  

6º Servizo de comedor   

• Debido á flexibilización permitida para Educación infantil na última hora, o alumnado desta etapa comezaría o xantar ás 14:30 horas.  

• O alumnado de primaria incorporaríase ás 14:45, comendo a totalidade de alumnado usuario de comedor nunha mesma quenda.  

• Estableceranse grupos de catro persoas por mesa separadas por mamparas protectoras entre cada comensal para favorecer a seguridade. 

• O comedor escolar ofertará a merenda de media mañá a todo o alumnado do centro.  

7º Titorías coas familias   

• Levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

     - Virtual (opción preferente)a través de “cisco webex”, por teléfono… 

     - Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría 

correspondente, previa cita e garantido a distancia social. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. 

8º Outros aspectos organizativos 

• Nas aulas o alumnado estará situado entre si a unha distancia de 1,5 m. O persoal de limpeza e o profesorado levará un rexistro diario das 

ventilacións das aulas. Todas están dotadas con xel hidroalcólico, papeleiras… 

• O profesorado especialista acudirá a aula de cada grupo, agás nos seguintes casos: sesións de Educación Física, PT, AL. 

• Establécense os seguintes aforos:  

     - Biblioteca: 30 persoas. 

     - Sala de traballo en grupo: 5 persoas. 

     - Aseos: unha persoa. Colocarase neles un semáforo que axude a controlar este aforo. O persoal de limpeza levará un control diario das horas nas que 

se realiza a desinfección. Distribúense os aseos para que se empreguen por niveis.  

• Aula virtual: uso progresivo polo profesorado e alumnado  durante o mes de setembro, para a mellora da Competencia Dixital.  


