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Calendario escolar 
DÍA DO ENSINO:  11 de outubro 

VACACIÓNS DE NADAL: Do 22 de de-
cembro ao 7de xaneiro 

ANTROIDO: 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo  
SEMANA SANTA: Do 11 ao 18 de abril 

POSIBLE DÍA NON LECTIVO PROPOSTO 
POLO CENTRO: 16 de maio 

REMATE DAS CLASES: 22 de xuño 

Horario do centro 
De 10:45 a 14:45 

1ª 9:45 a 10:40 

2ª 10:40 a 11:35 

3ª 11:35 a 12:30 

Recreo 12:30 a 13:00 

4ª 13:00 a 13:55 

5ª 13:55 a 14:45 

 Horario de atención ao público do Equipo Direc-
tivo: de luns a venres: de 9:50 a 10:30 e de 14:00 
a 14:45 

 Horario de administración: de luns a venres: de 
9:00 a 15:30 excepto martes que será de 9:00 a 
15:00 e de 16:00 a 18:30 

 A atención de Orientación concertarase telefóni-
camente. 

 Horario de biblioteca: de luns a xoves: de 16:00 a 
18:00 

 

Equipo Directivo 

DIRECCIÓN: Charo Astray 

XEFATURA DE  
ESTUDOS: Raquel Naveiro 

SECRETARÍA: Paz López 

CURSO 2021/2022 

PROFESORADO 

E.I. 3 anos  A María  

E.I. 3 anos  B Sonia  

 E.I. 4 anos  A Patricia  

E.I. 4 anos B Celia  

E.I. 5 anos A Berta  

E.I. 5 anos B Ana  

Apoios E.I.  Pili  
Raquel  

1º A Fina 1º B Ana  Belén 

2ºA Eva  2ºB Teresa 

3ºA Susa 3ºB María  

4ºA Miguel  4ºB Andrés 

5ºA Mª José  5ºB Ana  

5ºC Carmen  6ºA Paz 

6ºB Juan   

 
Inglés   

Charo  
Tamara  

Eva  

Ed. Física  Fiz  
Fran  

P. Terapéutica  Isabel  
Patricia  

A. e Linguaxe  Maite  
Tania  

Ed. Musical  Begoña  

Relixión católica  Herminda  

Orientación  Diego  



PROTOCOLO COVID  

E OUTRAS NORMAS 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 

 Dentro do grupo non haberá limitación de dis-
tancia. Non se compartirán materiais. 

 Posibilidade de interaccionar con outro grupo/s do 
mesmo nivel sobre todo ao aire libre.  

 Uso de máscara obrigatorio para profesorado e 
alumnado dende o momento que cumpra 6 anos. 
Antes desa idade tamén é recomendable. 

 Lavado frecuente de mans e/ou uso de xel hidro-
alcohólico. 

 Ventilación frecuente de aulas. 
 Aulas compartidas (música, relixión, inglés) desin-

fección de superficies e ventilación. 
 Desinfección de aseos e superficies de uso 

frecuente por parte de persoal de limpeza. 

ENTRADAS E SAÍDAS ESCALONADAS 

ENTRADAS 
9:30 - Apertura da cancela: Entrada do alumnado 
non transportado segundo vaian chegando 
(excepto 3 e 4 anos). O alumnado de 5 anos colo-
carase na súa fila. O alumnado de Primaria subirá 
ás aulas sen facer fila. 
9:40 - Entrada alumnado transportado por orde de 
chegada. O alumnado de Infantil colocarase na súa 
fila. O alumnado de Primaria subirá ás aulas sen 
facer fila. 
9:45 (Unha vez que entren as filas de Infantil) - 
Entrada do alumnado de 3 e 4 anos non transpor-
tado acompañado ata a porta do edificio por un 
familiar.  

 O alumnado que chegue transcorridos 10 min. da 
hora de entrada, entrará pola porta principal e posi-
blemente deba incorporarase ao seu grupo na sesión 
seguinte. 

 Ningunha persoa poderá acceder ao interior do cen-
tro sen permiso. 

 
 

COMEDOR 

 O alumnado sentarase por grupos de conviven-
cia estable sempre no mesmo lugar. Entre gru-
pos manterase a distancia recomendada. 

 A entrada ao comedor será escalonada: 
14:25 - 3 anos                      14:40 - 3º 
14:30 - 4 e 5 anos                14:45 - 4º, 5º e 6º 
14:35 - 1º e 2º 

 Saída do comedor: 
15:00 a 15:30 - Entrega do alumnado de Infantil 
non transportado pola porta principal. 
15:40 - Saída alumnado primaria non transporta-
do porta principal e formación de filas alumnado 
transportado por grupos de convivencia . 
15:45 - Saída alumnado transportado. 

*Os usuarios do servizo de comedor cando non vaian 
utilizar este, deberán avisar o día anterior ou antes das 10 
do propio día. 

XESTIÓN DE GROMOS SAÍDAS 
14:35 - 3 anos 
14:40 - 4 anos, 5 anos, 1º, 2º e 3º 
14:45 - 4º, 5º e 6º 

 Desprazamentos pola dereita mantendo as distan-
cias e seguindo a dirección das frechas. 

 Para a recollida do alumnado permitirase a entrada 
a unha persoa que deberá respectar o horario indi-
cado e esperar no patio gardando a distancia de 
seguridade. 

 Ningún alumno ou alumna poderá abandonar o 
recinto escolar no periodo lectivo, sen previa auto-
rización do pai/nai ou titor/a. As autorizacións 
están á súa disposición no Centro. 

 Os autobuses sairán do centro ás 15:45, excep-
tuando os mércores que sairán ás 16:30. 

 Os usuarios do servizo de transporte que non re-
tornen no autobús, deberán avisar á persoa acom-
pañante . 

 O alumnado de 5º e 6º poderá marchar só para a 
casa e levar aos irmáns pequenos, de ser o caso,  
cubrindo a autorización pertinente. 

 As familias non deberán enviar aos seus fillos/as 
ao colexio se presentan algún dos síntomas compati-
bles coa COVID (febre, tose seca, dificultade respira-
toria, perda de olfacto ou gusto…) ou se estiveron en 
contacto con algunha persoa positiva. 

 No suposto de sospeita de síntomas compatibles 
coa COVID19 no centro, levarase ao alumno/a a un 
espazo de uso individual, colocaráselle unha máscara 
cirúrxica e contactarase coa familia, que deberá pre-
sentarse no centro e chamar ao seu pediatra para 
seguir as súas indicacións. Se hai síntomas de gravi-
dade chamarase directamente ao 061.  

 No suposto de aparición dun caso diagnosticado 
da COVID seguiranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade quen poderá poñer en corente-
na a un grupo de contactos estreitos (máis de 15 min 
sen máscara a menos de 2 m.), pechar unha aula ou 
todo o centro. 

 A suspensión da actividade lectiva presencial su-
porá a aplicación das normas previstas no Plan de 
Continxencia e no Plan de Ensino Virtual. 

*No Plan de Convivencia do Centro figuran outras nor-
mas así como os dereitos e deberes do alumnado, pro-
fesorado e familias.  Pódeno atopar na web do centro. 

Charo Astray (coordinadora) 
Patricia Arcay (E. Infantil) 
Andrés Otero (E. primaria) 

EQUIPO COVID 

CANLES DE COMUNICACIÓN 

 Vía telefónica: 881866202 
 Correo electrónico: ceip.sigueiro@edu.xunta.gal 
 Ao titor/a a través da aplicación AbalarMóvil ou axenda 

TITORÍAS 

 Martes de 16:30 a 17:30 preferentemente por teléfono 
ou videochamada. Imprescindible cita previa. 


