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Normas e Pautas de funcionamento: 

– Os nenos/as poden vir acompañados polo pai, nai, ou titor 
legal, gardando a distancia de seguridade co resto de alumnado, 
sempre con mascarilla, non poden entrar ao centro educativo para 
levar os nenos/as  á aula, (a situación actual na que nos atopamos 
esíxenolo). 

– No caso do alumnado se se detectase sintomatoloxía compatible 
na casa, o alumno/a non acudirá ao centro e el ou a súa familia 
contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 
alumno/a e chamará por teléfono á coordinadora do Equipo COVID 
do centro. Para a xustificación da ausencia, non será necesario 
ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos pais ou 
titores legais. 

– Ante a detección de síntomas compatibles con infección por 
SARS-CoV-2 nun alumnoa, durante a estancia no centro ou á 
chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de 
referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 
Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra 
ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se 
o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá 
ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto 
non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde 
que teña asignado o centro educativo. 

– Aínda que non é obrigatorio o uso da máscara en infantil é 
recomendado segundo o protocolo da Xunta, polo que deben traer 
unha máscara, e outra de reposto así coma un estoxo para gardala. 
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– 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 con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

– Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de 
convivencia, na aula traballarase mediante grupos colaborativos 
dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), 
que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de 
convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos 
traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos 
restantes grupos. 

– Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros 
motivos coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou 
videochamada . 

– As familias recibirán información do centro educativo a través  
de abalar móbil e da web do centro. 

(https://infantilnoceipdequiroga.blogspot.com/) 

– Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral a páxina 
web, as redes sociais do CEIP de Quiroga, o correo electrónico e o 
teléfono; e, de ser imprescindible, comunicación presencial no centro 
adoptando todos os medios de protección: distancia de seguridade, 
máscaras faciais, xel hidroalcohólico… 

– Os mandilóns virán cada luns ao centro, e levaranos para 
casa os venres. 

– Procurando favorecer os hábitos de alimentación saudable 
establecemos unha planificación semanal para os almorzos. Así, 
cada día, o voso fillo ou filla deberá traer na súa mochila o almorzo 
preparado nunha fiambreira co necesario para comelo, un pano de 
papel e unha botella de auga co seu nome. 

A distribución para a semana é a seguinte: 



 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

FROITA FROITA Elixides vós FROITA MINIBOCADILLO 

 

– Os nenos/as virán ao centro con tenis e chándal para as 
clases de Psicomotricidade 

– Polo seu aniversario cada alumno/a recibirá unha coroa.  
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