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DOCUMENTO INFORMATIVO: INICIO CURSO 2021/22 ED. INFANTIL E ED. PRIMARIA 
A continuación presentamos a organización a seguir durante este curso tendo en conta o “Plan de Adaptación do 

CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo” á situación COVID para o curso 2021-2022,  no que se reflicten as medidas 

adoptadas nesta situación excepcional coa fin de garantir a seguridade e previr riscos na nosa comunidade educativa 

atendendo ao Protocolo de Adaptación establecido pola Xunta. (Resolución conxunta, do 1 de setembro de 2021, das 

Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao 

contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.) 

Segundo o protocolo de protección e o plan de adaptación á situación COVID, pedimos a vosa colaboración para 

enfrontar esta importante situación de risco sanitario, recordando: 

1. O curso iniciarase o xoves 9 de setembro para todo o alumnado agás 4º de Educación Infantil ( Período de 

Adaptación). 

2. Os adultos que acompañen aos alumnos/as non poden entrar no colexio. As entradas e saídas do centro 

desenvolveranse segundo a seguinte secuencia: 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMA DE CHEGAR O ALUMNADO PORTAS DE ENTRADA HORARIOS DE ENTRADA 

Camiñando Aparcamento de profesores / Porta 

pista exterior 

09:25 h. 

En vehículos particulares Porta pista exterior 09:25h 

En transporte escolar Porta exterior parada de autobús Á chegada do autobús 

EDUCACIÓN INFANTIL 

FORMA DE CHEGAR O ALUMNADO PORTAS DE ENTRADA 

HORARIOS DE ENTRADA 

6º EI 5ºEI 4ºEI 

Camiñando 

 

Todos os/as alumnos/as de E.I. 

entrarán pola porta na que para o 

autobús da que as familias non 

deberán pasar. Os que veñan 

camiñando ou en coches 

particulares, procurarán cinguirse ao 

seguinte horario de seguridade  

Os coches non poden quedar 

aparcados nesta rúa, agás os 

usuarios/as das prazas para 

mobilidade limitada. 

09:30h. 09:40h. 

 

09:50h. 

En vehículos particulares 

 O alumnado de E.I. que ten irmáns en E.P. poderá 

entrar ás 09:25h. 

En transporte escolar 
Á chegada do autobús 

Lembramos que para o alumnado de nova incorporación de 4º de Educación Infantil non haberá servizo de comedor nin transporte escolar ata 

que finalice o período de adaptación. 

 

3. Ás saídas realizaranse polas mesmas portas de entrada a partir das 14:25 h. Empezarán saíndo os 

alumnos/as de 6º e rematarán os de 1º de E.P. As familias de E.I. iranse aproximando á porta da etapa ás 

14:30 coa seguinte distribución:  

 
 

4. A circulación dos automóbiles pola zona queda alterada en horario lectivo, de tal xeito que a circulación dos 

coches será ascendente cara “Don Hotel” e descendente cara a parada do autobús, de tal xeito que, ao 

circular, o colexio sempre quedará á dereita. 

14:30 → 6º EI               14:35 → 5º EI              14:40 → 4º EI 
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5. As familias de E.P. que traian os seus fillos/as en coche, deberán aparcar máis abaixo da parada do autobús 

e terán que acompañalos ata a porta da pista exterior, sen entrar.  

 

 

 

 

 
 

 

6. Todo o alumnado ten que vir ao colexio cunha máscara posta e outra gardada nunha funda.  

7. O alumnado de E.P., ao chegar ao colexio, organizarase, no pavillón, en filas por grupos/clase para ir 

entrando ordenadamente por cursos. Ao longo da xornada, incluído o recreo (separados) e o comedor, 

soamente convivirán cos seus compañeiros/as de clase mentres non haxa unha nova normalidade. 

8. Cada mañá, antes de saír de casa, como nais, pais ou responsables legais, debemos comprobar que os 

nosos fillos/as non amosan sintomatoloxía compatible coa COVID, observando, responsablemente, o 

seguinte test: 

 

De presentar calquera destes síntomas, solicitar consulta no centro de saúde. 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5º C.  

Tose seca  

Dificultade respiratoria  

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)  

Dor muscular  

Falta de olfacto  

Falta de gusto  

Diarrea  

 

9. Ao inicio do curso teredes que cubrir unha “declaración responsable” neste sentido. 

ENTRADA CAMIÑANDO 

ZONA SUR 

ENTRADA  

AUTOBUSES 

 

ENTRADA  

ACOMPAÑADA 

DO ALUMNADO 

DE E.I. 

ENTRADA DOS/AS 

TRANSPORTADOS 

EN COCHES 

PARTICULARES 

 

CAMIÑANTES DA 

ZONA NORTE 

Entradas ao edificio 

Saídas do edificio 

ORGANIZACIÓN 

DAS FILAS 
PISTA EXT. 



10. De amosar febre, ou outro dos síntomas, tedes que informar ao colexio e solicitar cita no Centro de Saúde 

para que avalíen a situación; de tal xeito que o alumno/a non volverá ao colexio ata que os responsables 

sanitarios así o aconsellen. 

11. Os titores/as, contactarán telefonicamente coas familias para explicar as metodoloxías de funcionamento das 

aulas e como se desenvolverán as reunións mentres se manteña esta situación de pandemia. 

12. Para solicitar ou aportar información ao Centro, utilizaremos os seguintes números de teléfono: 

 

 Teléfono permanente para comunicacións relacionadas coa 

COVID  886 120 954 
Teléfono para solicitar citas e/ou información administrativa 

 

Manteremos o contacto coas familias a través da aplicación Abalar e a Páxina Web 

 

13. Recordade que non se pode acceder ao centro sen concertar cita previa. 

14. O comedor escolar funcionará en dúas quendas, segundo a seguinte distribución: 

 

QUENDAS → PRIMEIRA SEGUNDA 

HORARIO INICIO → 13:15h. 14:25h. 

GRUPOS DE COMENSAIS 

→ 

 E.I. 1º e 2º E.P. 3º, 4º 5º 6º E.P. 

HORARIO DE SAÍDA → 14:25h. 15:25h. 

 

15. O primeiro día de clase, e ata que os profesores/as vaian avisando dos recursos necesarios, os alumnos/as 

asistirán ao colexio traendo, unicamente, o seu estoxo. Este, e o material que se vaia solicitando, quedará na 

aula. Procuraremos o menor movemento de materiais entre a escola e os fogares. 

16. Durante os meses de setembro e outubro realizaranse as reunión iniciais coas familias de cada grupo/clase.  

17. Por último, adxuntamos o horario do período de adaptación do alumnado de nova incorporación (4º de 

Educación Infantil). 

 

 

 

 

 

 

 

Moitas grazas pola vosa colaboración                                              

A Dirección do centro 
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PERÍODO DE ADAPTACIÓN 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) CURSO 2021/22 

 

 XOVES 9 VENRES 10 

GRUPO A 

10 a 11:30 

GRUPO B 

12:30 a 14 

GRUPO A 

10 a 11:30 

GRUPO B 

12:30 a 14 

LUNS 13 MARTES 14 MÉRCORES 15 XOVES 16 VENRES 17 

GRUPO A 

10 a 11:30 

GRUPO B 

12:30 a 14 

GRUPO A 

10 a 11:30 

GRUPO B 

12:30 a 14 

GRUPO A 

10 a 12 

GRUPO B 

12:30 a 14:30 

GRUPO A 

10 a 12 

GRUPO B 

12:30 a 14:30 

TOD@S 

10 a 13 

LUNS 20 MARTES  21 MÉRCORES 22  

TOD@S 

10 a 13 

TOD@S 

10 a 14 

TOD@S 

Horario do 

colexio. 

 

 O mércores 22 comezará o servizo de transporte escolar e comedor para @s nen@s de 4º de Educación 

Infantil  (3 anos). 
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